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Voimassaolevat säännöt: 18.02.2021 09:27:52
NIMI JA KOTIPAIKKA
1§
Yhdistyksen nimi on Tukenasi ry, Till ditt stöd rf., josta näissä
säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on
Turku.
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja
toimijuutta sekä vähentää ihmisten kokemaa yksinäisyyttä,
turvattomuutta ja avuttomuutta erityisesti elämän käännekohdissa.
Lisäksi yhdistys pyrkii vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja
selviytymistä erilaisista elämän muutosten tuomista haasteista.
Yhdistyksen toimintaa ohjaa lähimmäisenrakkaus ja kristillinen
käsitys ihmisen luovuttamattomasta arvosta ja oikeudesta elää hyvää
elämää. Sosiaalialan järjestönä yhdistys on uskonnollisesti ja
poliittisesti sitoutumaton ja kunnioittaa jokaisen ihmisen
ainutlaatuisuutta.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
- järjestää tukitoimintaa yksilö- ja ryhmämuotoisesti
- rekrytoida, kouluttaa ja ohjata vapaaehtoisia henkilöitä tukemaan
tuen tarpeessa olevia ihmisiä yhdessä henkilökunnan kanssa.
- tehdä yhteistyötä alueensa toimijoiden kanssa mm. Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymä, kunnat, kaupungit, järjestöt,
koulutusyksiköt ja viranomaiset.
- antaa koulutusta ja työnohjausta järjestön ulkopuolisille
toimijoille
- harjoittaa avustustoimintaa
- järjestää kerho- ja virkistystoimintaa
- harjoittaa opetus-, kasvatus-, ja tiedotustoimintaa
- ylläpitää ja kehittää voittoa tavoittelematta avopalveluyksiköitä,
opiskelija-asuntoloita, kesäkoteja ja muuta sosiaali- ja
terveydenhuollollista toimintaa.
-julkaista ja levittää kirjallisuutta
4§
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
myydä painotuotteita, järjestää rahankeräyksiä, myyjäisiä ja
arpajaisia. Yhdistys voi myös harjoittaa kahvila- ja
kioskitoimintaa.
JÄSENET
5§
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15
vuotta täyttänyt henkilö, sekä rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt,
jotka ottavat osaa toimintaan tai muuten edistävät yhdistyksen
tarkoitusta ja kannattavat sen toimintaa ja jotka sitoutuvat
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noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
Varsinainen henkilöjäsen voi olla vuosijäsen tai ainaisjäsen.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen henkilö tai
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö,
joka erittäin ansiokkaalla tavalla on vaikuttanut yhdistyksen
toimintaan.
Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen
hallitus. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokous. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
6§
Varsinaisen
jäsenmaksu,
seuraavaksi
ovat vapaat

jäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava vuosittain
jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous on määrännyt
kalenterivuodeksi. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen
jäsenmaksusta.

7§
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain
määräämällä tavalla.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä
jäsenyyden edellytyksiä.
Erottamispäätöksestä voi jäsen valittaa yhdistyksen kokoukselle
jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan.
Asia on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa yhdistyksen
sääntömääräisessä kokouksessa.
HALLINTOELIMET
8§
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena
yhdistyksen hallitus.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
9§
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen
kokous. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna hallituksen määräämänä
päivänä maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous vastaavasti lokamarraskuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten,
jolloin kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden
kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien. Yhdistyksen
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kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Yhdistyksen kokoukset voidaan pitää myös muualla kuin yhdistyksen
kotipaikkakunnalla.
10§
Kokouskutsu on julkaistava vuosikokouksen määräämällä tavalla
vähintään yhdessä Turun seudulla ilmestyvässä sanomalehdessä tai
lähetettävä kirjallinen kutsu kirjeitse tai sähköpostilla kullekin
jäsenelle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
11§
Yhdistyksen kokouksessa on jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella
jäsenellä yksi ääni. Liittymisvuonna vuosijäseneltä ei peritä
jäsenmaksua, mutta jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.
Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Kannattajajäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ja
tilintarkastajilla on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus.
Yhdistyksen kokous voi sallia läsnäolo-oikeuden myös muille
henkilöille. 12§
Aloiteoikeus on yhdistyksen jäsenellä ja yhdistyksen hallituksella.
Kevätkokouksen käsiteltäväksi haluttava aloite on jätettävä
hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa
käsiteltäväksi haluttava aloite vastaavasti syyskuun loppuun
mennessä.
KEVÄTKOKOUS
13§
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu
hallituksen jäsen avaa kokouksen
2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri,
pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 3) todetaan kokouksen
laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5) käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä
kalenterivuodelta
6) käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
edelliseltä tilikaudelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 7) käsitellään
muut mahdolliset hallituksen valmistelemat tai jäsenten sääntöjen
mukaisesti esille tuomat asiat.
SYYSKOKOUS
14§
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
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1) yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu
hallituksen jäsen avaa kokouksen
2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri,
pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 3) todetaan kokouksen
laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5) käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle
kalenterivuodelle 6) määrätään seuraavalta kalenterivuodelta
perittävien yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet 7) käsitellään
yhdistyksen talousarvio tulevalle tilikaudelle
8) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan
yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavalle kalenterivuodelle
9) vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle
kalenterivuodelle 10) valitaan yhdistyksen varsinaiset hallituksen
jäsenet, vähintään 6 ja enintään 10 jäsentä seuraavalle
kalenterivuodelle
11) valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnan/tilintarkastajaa ja
heille henkilökohtaiset varahenkilöt tarkistamaan seuraavan
toiminta-ja tilikauden hallintoa ja tilejä
12) määrätään sääntöjen määräämissä rajoissa (10 §) millä tavalla
yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava
13) käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat tai
jäsenten sääntöjen mukaisesti esille tuomat asiat.
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
15§
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on
kutsuttu koolle. YHDISTYKSEN HALLITUS
16§
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu
yhdistyksen puheenjohtaja ja vähintään 6, mutta enintään 10 muuta
jäsentä.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Sihteerin ja muut tarpeelliseksi katsotut toimihenkilöt hallitus voi
valita ulkopuoleltakin. Hallituksen jäseneksi ei voi valita tämän
yhdistyksen toimihenkilöä.
Hallitus voi asettaa toimikuntia määräajaksi tai erityistä tehtävää
varten. Näille voidaan vahvistaa toimintasääntö.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava
koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.
Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
17§
Hallituksen tehtävänä on
- vahvistaa yhdistyksen toiminnan tarkemmat suuntaviivat
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- johtaa yhdistyksen toimintaa
- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua
koolle yhdistyksen kokoukset - tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan
kehittämiseksi
- hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa heistä
- asettaa tarpeelliset toimikunnat
- huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta
- huolehtia, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa kuin
laki ja hyvä tapa vaativat - ottaa ja erottaa yhdistyksen
toimihenkilöt sekä määrätä työehdot
- valita tarvittaessa yhdistyksen ylläpitämille laitoksille ja
toimintamuodoille omat johtokuntansa tai muuten määrätä toiminnasta
säännöin tai määrittelemällä valtuudet ja
tehtävät
- pitää yhteyttä kotimaassa ja ulkomailla alan muihin järjestöihin
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
18§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Hallitus voi määrätä
lisäksi toiminnanjohtajan yksin tai kaksi hallituksen jäsentä
kirjoittamaan yhdistyksen nimen yhdessä.
TOIMINTA - JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS
19§
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase
allekirjoitettuina sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät
asiakirjat viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen
vuosikokousta toiminnan/tilintarkastajille, joiden on ne
palautettava hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta
ennen mainittua kokousta.
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
20§
Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö
annetuista äänistä.
YHDISTYKSEN PURKAMINEN
21§
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään
kolmekymmentä (30) vuorokautta ja siihen vaaditaan kussakin
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista
äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan
sen varat ja omaisuus Betania Säätiö rs:lle käytettäväksi mainitun
säätiön sääntöjen 2 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin.

