
 

       
 
Järjestön säännöt   2021 

  
 
Nimi, kotipaikka 
 
1 § 
 
Yhdistyksen nimi on Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry. Yhdistyksen 
kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa. Näissä säännöissä 
yhdistyksestä käytetään nimitystä järjestö. 
 
Tarkoitus ja toiminta 
 
2 §   
 
Järjestö toimii valtakunnallisena eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä. Sen 
tarkoituksena on eläkeläisten sosiaalisten ja taloudellisten etujen ja oikeuksien 
parantaminen. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö 

- toimii eläkeläisten ja ikäihmisten edunvalvojana 
- edistää eläkeläisten ja ikäihmisten tasavertaisuutta yhteiskunnassa sekä 

heidän etujensa ja oikeuksiensa toteutumista 
- tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja 
- pitää yhteyttä vanhus- ja eläkeasioiden neuvottelukuntaan sekä muihin 

tarpeelliseksi katsomiinsa tahoihin 
- seuraa Euroopan Unionin terveys-, sosiaali- ja eläkepoliittisia linjauksia 
- tekee jäsenjärjestöjensä toimintaa tunnetuksi 
- järjestää seminaareja ja opintotilaisuuksia 
- edustaa jäsenjärjestöjään yhteisesti sovituissa asioissa 

 
 
Toimintansa tukemiseksi järjestö voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja 
testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä 
toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. 
 
 
Jäsenet 
 
3 § 
 
Järjestöllä on jäseniä, joita kutsutaan jäsenyhdistyksiksi. Järjestön jäseneksi voi 
liittyä yhdistys, joka hyväksyy järjestön tarkoituksen ja säännöt. Järjestön hallitus 
hyväksyy jäsenet hakemuksesta. 



Päätökseen on oikeus hakea muutosta järjestön varsinaiselle kokoukselle osoitetulla 
valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista jättämällä 
valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle. 
      
     
4 § 
 
Jäsenyhdistyksen, joka haluaa erota järjestöstä, on ilmoitettava eroamisesta 
järjestölle yhdistyslain edellyttämällä tavalla.  
 
Hallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen, joka ei täytä laissa tai järjestön säännöissä 
mainittuja ehtoja. 
 
Eroavan tai erotetun jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat sen 
kalenterikuukauden viimeisenä päivänä, jonka kuluessa eroilmoitus tai 
erottamispäätös on tehty. 
Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen maksamaan järjestölle erääntyneet 
maksunsa sen kalenterikuukauden viimeiseen päivään mennessä, jolloin päätös 
astuu voimaan. 
 
 
 
Jäsenmaksu 
 
5 § 
 
Jäsenyhdistyksiltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää 
vuosikokous.  
 
 
Toimielimet 
 
6 § 
 
Järjestön päättävä toimielin on järjestön kokous ja toimeenpaneva elin hallitus.  
 
 
Järjestön kokous 
 
7§ 
 
Hallituksen tai yhdistyksen kokoukseen voi osallistua niin päättäessä myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla joko kokouksen aikana 
tai ennen kokousta.  
 

Järjestön varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään helmi - huhtikuussa ja 
hallitus kutsuu sen koolle ilmoittamalla siitä vähintään 14 päivää ennen kokousta 
jäsenille toimitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.   
 



Jokainen jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään järjestön kokoukseen yhden 
edustajan jokaista alkavaa viittäsataa (500) henkilöjäsentä kohti, joista yksi käyttää 
jäsenjärjestön ääntä. Äänivaltaisella jäsenjärjestön edustajalla tulee olla 
jäsenyhdistyksen antama valtuutus. 
  
Järjestön ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 
vähintään puolet jäsenistä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. 
Hallituksen on kutsuttava kokous koolle viipymättä.  
      
Vuosikokous  
 
8 § 
 
Järjestön vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
   
 1. Kokouksen avaus. 
 
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 
 
 3. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat. 
 
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

5. Käsitellään hallituksen laatima toiminta kertomus edellisen vuoden 
toiminnasta. 

 
6. Käsitellään järjestön tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja 
toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 

 
7. Hyväksytään järjestön toimintasuunnitelma kuluvalle 
kalenterivuodelle. 

 
8. Päätetään jäsenmaksun suuruus ja kantotapa seuraavalle 
kalenterivuodelle. 

 
 9. Hyväksytään talousarvio kuluvalle kalenterivuodelle. 
 
           10. Valitaan järjestön hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi. 
 

11. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja kullekin 
henkilökohtainen varajäsen joka toinen vuosi. 

 
           12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.                                                         
 

13.  Päätetään muista hallituksen tai järjestön jäsenten esittämistä 
asioista, jotka on kirjallisesti esitetty hallitukselle tammikuun loppuun 
mennessä.  

  
           14. Kokouksen päättäminen. 



Hallitus 
 
9 § 
 
Järjestön asioita hoitaa hallitus. Hallituksen muodostavat vuosikokouksen kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja jokaisesta jäsenjärjestöstä jäsen 
sekä varajäsen. 
     
Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten sekä varajäsenten toimikausi kestää 
valintakokouksesta kahden (2) vuoden päästä pidettävään valinta kokoukseen.  
 
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä 
työvaliokunnan ja joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja 
tiedotussihteerin. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Hallitus on kutsuttava koolle, jos 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 
puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. 
 
 
Tilikausi 
 
10 §  
 
Järjestön toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä 
joulukuuta. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on esitettävä 
toiminnantarkastajalle viimeistään neljä (6) viikkoa ennen vuosikokousta. 
Toiminnantarkastajan tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa 
lausuntonsa viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. 
 
 
Järjestön nimen kirjoittaminen 
 
11 § 
 
Järjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi 
yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa 
 
       
Sääntöjen muuttaminen ja järjestön purkaminen 
 
12 §. 
 
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa järjestön kokouksessa, jos muutoksesta on 
kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) 
annetuista äänistä. 
 
 



13 § 
 
Järjestö voidaan purkaa siten kuin sääntöjen muuttamisesta on edellisessä 
pykälässä määrätty ja lisäksi aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua 
kokoontuva järjestön kokous päättää sen vahvistaa sääntöjen 12 §:ssä mainitulla 
tavalla. 
 
14 § 
 
Järjestön purkautuessa annetaan sen omaisuus sen jälkeen, kun mahdolliset velat 
on maksettu, järjestön tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkamiskokouksen 
päätösten mukaisesti. 
Järjestön tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
 
 
Yhdistyksen säännöt on hyväksytty vuosikokouksessa  16.08.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


