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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry
1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry ja sen kotipaikka on Oulun
kaupunki. Toiminta-alue on Oulun seutu, pitäen sisällään seuraavat kunnat ja kaupungit: Oulu,
Hailuoto, Kempele, Lumijoki, Liminka, Tyrnävä ja Muhos.
2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhden vanhemman perheiden yhdyssiteenä perheiden henkisen
hyvinvoinnin edistämiseksi ja taloudellisten ja sosiaalisten olojen parantamiseksi. Yhdistys on
jäsenjärjestönä Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:ssä. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
järjestämällä jäsenilleen keskustelu-, koulutus- ja virkistystilaisuuksia sekä lomanvietto- ja
lastenhoitopalveluja, tekemällä aloitteita ja harjoittamalla julkaisutoimintaa. Yhdistys on poliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumaton.
3§ TOIMINNAN RAHOITUS
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi periä jäsenmaksuja, voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja, sekä järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä. Yhdistys voi
perustaa rahastoja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
4§ JÄSENET JA JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen hallitus voi ottaa ja erottaa jäsenet. Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi
sen toiminta-alueella asuvat yksinhuoltajat, yhteishuoltajat ja etävanhemmat jotka hyväksyvät
yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen päätöksiä. Varsinaisten jäsenten 7-18 vuotiaat lapset voidaan hyväksyä nuorisojäseniksi. Varsinaiselta jäseneltä ja nuorisojäseneltä perittävän
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
Hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen. Kannatusjäseneltä perittävän vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruudesta
päättää syyskokous.
5§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen 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.
6§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään

tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen
kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai
sähköpostitse.
8§ YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat tammi-toukokuussa kokoontuva kevätkokous ja syysjoulukuussa kokoontuva syyskokous.
Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja
3. valitaan kokouksen sihteeri
4. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
5. valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7. hyväksytään kokouksen työjärjestys
8. esitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
9. esitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
10. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
11. käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat
12. kokous päätetään
Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja
3. valitaan kokouksen sihteeri
4. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
5. valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7. hyväksytään kokouksen työjärjestys
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle
9. vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
10. päätetään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintakaudelle
11. valitaan hallituksen puheenjohtaja
12. valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle 2-vuotiskaudelle erovuoroisten tilalle
13. valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja
14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9§ ALOITTEET YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa,
hänen on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
10§ ÄÄNIOIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja nuorisojäsenellä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenmaksunsa laiminlyönyt jäsen menettää äänioikeutensa ja
vaalikelpoisuutensa.
11§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta
varsinaista jäsentä sekä 2-4 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on
kaksi vuotta. Erovuorossa on vuosittain puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä sekä vuorotellen
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden ratkaisee arpa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Muut toimihenkilöt voidaan valita myös
hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet hallituksen
jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
12§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin, taloudenhoitajan tai muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa.
13§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
14§ YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa.
Muutos- tai purkamisehdotus hyväksytään, jos vähintään ¾ annetuista äänistä kannattaa ehdotusta.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys
päätetään purkaa, luovutetaan sen omaisuus Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:lle tai muulle
vastaavalle lastensuojelujärjestölle.
15§ SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT

