Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry SÄÄNNÖT
16.12.2021

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry
Yhdistyksen kotipaikka on Kemi.
Yhdistyksen toiminta-alue on Pohjois-Suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus
1. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä terveyttä ja hyvinvointia edistämällä järjestöjen
yhteistyötä, vahvistamalla toimintaedellytyksiä ja tukemalla vapaaehtoistoimintaa.
2. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
* ylläpitää omaa ja jäsentensä käyttöön tarkoitettua toimitilaa
* tekee esityksiä, aloitteita, kannanottoja ja antaa lausuntoja
* tutkii ja suunnittelee erilaisia vapaaehtoistoiminnan uusia muotoja
* järjestää koulutusta
3. Toiminnan tukemiseksi yhdistys
* vuokraa hallitsemaansa tilaa yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön
* voi omistaa toimintaansa varten kiinteää tai irtainta omaisuutta
* toimeenpanee arpajaisia ja varainkeräyksiä sekä ottaa vastaan avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja
* voi harjoittaa välittömästi tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää yhdistyslain
5§:n mukaista toimintaa.
4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti

vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.

5§ Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää varsinainen kokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.
6§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhdistyksen
varsinaisten jäsenten esittämistä ehdokkaista.
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä
on vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi
halutessaan kutsua hallituksen kokouksiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Asiantuntijoilla on
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Asiantuntijoiden mahdollisissa kokouspalkkioissa
noudatetaan yhdistyksen normaalia käytäntöä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet ha llituksen jäsenistä
niin vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se kanta, jonka taakse
puheenjohtaja on asettunut, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
kumpikin erikseen yhdessä yhdistyksen sihteerin tai yhdistyksen hallituksen määräämän
toimihenkilön kanssa.

8§ Yhdistyksen toiminta – ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta – ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus tilikaudelta on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta
ennen varsinaista kokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
varsinaista kokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokous
Yhdistys pitää vuosittain kevät- ja syyskokouksen. Yhdistyksen kevätkokous pidetään
huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous syys-marraskuun välisenä aikana.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta vaatii. Ylimääräisessä yhdistyksen
kokouksessa käsitellään asiat, joita varten se on kutsuttu koolle ja jotka yhdistyksen hallitus
on kokoukselle esittänyt.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Ääntä käyttää
yhdistyksen valtuuttama henkilö. Kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa. Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksikin
äänestystilanteessa läsnä oleva äänivaltainen henkilö sitä vaatii.

10§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta
jäsenille postitetuilla kirjeillä tai ilmoittamalla yhdistyksen paikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä tai sähköpostitse yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämällä tavalla.

11§ Varsinainen kokous
Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Lisäksi kevätkokouksessa
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille

Lisäksi syyskokouksessa:
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet
erovuorossa olevien tilalle
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
9. Vahvistetaan varsinaisten jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle
10. Valitaan Yhdistyksen kokouksen koollekutsumistapa
11. Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastajaa

Lisäksi molemmissa kokouksissa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokautta ennen
yhdistyksen varsinaista kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden
kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään 30 vuorokautta.
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdessä kokouksessa vähintään
kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen 2§ mainitun tarkoituksen
toteuttamiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

