Paikallisyhdistyksen siiiinnot
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Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistvksen nimi on

,U^/*''o

Yhdistyksen kotipaikk u o"

/rL/f,lr*

Eliikelliiset ry.
kaupunkilkunta.

Yhdistys kuuluu jlisenen?i Ellikel2iiset ry:hyn, jota niiss[ sliiinnorssri nrmrtetiizin jiirjestoksi sekii
Eliikeliiiset ry:n aluejiirjestcicin, jota niiissd siiiinndissii nimitetiiiin aluejiirjestoksi.
Yhdi stys on puoluei siin sitoutumaton kans alaisj iirj est6.
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Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia eliikelliisten ja ikZi[ntyneiden edunvalvoj ana ja
yhteenliittymiinii. Se kokoaa kansalaisia ja kansalaisjiirjestdja sukupolvirajatylittavaan
yhteistoimintaan tavoitteenaan turvata jokaiselle el?ikel?iiselle ja ikiiihmiselle hyvinvoinnin
aineelliset, henkiset ja sosiaaliset edellytykset sekii mahdollisuus ihmisarvoiseen el[miiiin. Yhdistys
toimii jlisenistonsl yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavana sekzi omaehtoisen harrastustoiminnan
ja itseilmaisun areenana.
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Tehtiivtit

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- osallistuu Eliikeliiiset ry:n harjoittaman ikliiintymispolitiikan luomiseen,
- vaikuttaa kunnalliseen ja muuhun yhteiskunnalliseen piiitoksentekoon ik[iintymispolitiikkansa
pohjalta,
- pitlili yhteyttii poliittisiin pliiitoksentekijoihin, viranomaisiin ja muihin yhteiskunnan toimijoihin ja
tekee niille esityksia ja aloitteita,
- valvoo eliikeliiisten ja ikiiihmisten oikeuksien toteutumista,
- luo edellytyksi[ j iisenistonsii oma-aloitteiselle toiminnalle,
- harjoittaa jiisenhankintaa ja toimintansa tunnetuksi tekemistri ,
- harjoittaa koulutus-, tutkimus- ja valistustoimintaa,
- jlirjestiili kokouksia, kursseja sekzi neuvonta- ja luentotilaisuuksia,
- kehittiiii ja jiirjestiiii ellikeliiisten harrastus-, virkistys-, liikunta-, loma- ja kuntoutustoimintaa,
- edistiii ja ohjaa kulttuuriharrastuksia ja vaalii kansanperinnettl ja
- edist?iii liihialue- ia muuta kansainviilistii yhteistoimintaa.
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Toiminnan tukeminen

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jiirjestlii rahankeriiyksiii ja arpajaisia,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinte?iii omaisuutta, harjoittaa kustannus-,
kahvila-, majoitus- ja ravitsemusliikettii sekii harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka
muutoin viilittom[sti liittyy tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettiivii taloudellisesti
viihziarvoisena.
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Yhdistyksenjiisenet

Liittyminen jdseneksi
Varsinaiseksi jliseneksi voi liittyii henkilo, joka haluaa edistiiii yhdistyksen toimintaa ja suorittaa
yhdi styksen syyskokouksen vuo sittain miiiiriiiimiin j iisenmaksun.
Yhdistyksen kannatusjf,seneksi voi liittya oikeustoimikelpoinen yhteis6, joka suorittaa yhdistyksen
syyskokouksen vuo sittain miiiiriiiimein kann atusj iisenmaksun.
Kannatusjiisenellii on yhdistyksen kokouksessa liisniiolo- ja puheoikeus, mutta ei uiiinioikeutta.
Varsinaisen jlisenen ja kannatusjiisenen hyviiksymisest[ yhdistykseen paattaa yhdistyksen
johtokunta.
Vapaajrisen
Vapaajiiseneksi voidaan johtokunnan esityksestii ja yhdistyksen kokouksen p?iiitciksellii hyviiksyli
yhdistyksessii pitkiiiin toiminut j[sen. Vapaajiisenellii ei ole jiisenmaksua. Vapaajzisenen
j ?isenmaksun j fi estolle j a aluej iirj e stolle maksaa paikalli syhdi stys.
Vapaaj iisenellii on yhdi styksen kokoukse s sa iiiinioikeu

s.

Eroaminen
Jos j?isen haluaa erota yhdistyksestii, hiinen

puheenjohtajalle
Jos

on ilmoitettava siitii kirjallisesti johtokunnalle tai sen

tri ilmoittamalla siitii yhdistyksen kokouksen poytiikirjaan.

jlisen on laiminlyonyt j?isenmaksunsa kahdelta vuodelta voi johtokunta katsoa hiinet eronneeksi.

Jiisenen oikeudet ja velvollisuudet yhdistystii kohtaan paattyvat eroamisvuoden viimeisenli piiiviinti.

Erottaminen
Yhdistyksell?i on oikeus erottaa jiisen, jos hiin
1. on jiittlinyt tdyttamatta ne velvoitukset, joihin hiin on yhdistykseen liittymiillli sitoutunut;
2. on menettelyll[iin yhdistyksessii tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystii; tai
3. ei eniiii t6ytii laissa tai yhdistyksen siieinnoissli mainittuja jiisenyyden ehtoja.
Erottamisesta pSlittliii yhdi styksen j ohtokunta.
Ennen pli2itoksen tekemist[ asianomaiselle jiisenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen
asiassa paitsi milloin erottamisen syynii on jlisenmaksun maksamatta jAttaminen.

Erotettu jzisen menettaa valittom[sti kaikki oikeutensa yhdistyksessii.
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Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen siilintdmiiiiriiisi2i kokouksia pidetii2in kaksi vuodessa; kev[tkokous vuoden
ensimmliisellii neljiinneksellii ja syyskokous vuoden viimeisellii neljinneksellii.

Yhdistyksen ylimiiiiriiinen kokous pidetiiiin milloin
- kokous on niin paattanyt tai
- johtokuntakatsoo sen tarpeelliseksi rai
- viihintii?in kymmenesosa (1/10) yhdistyksen iiiinivaltaisista j?isenistii sitii kirjallisesti
ilmoittamansa asian kasittelya varten j ohtokunnal ta v aatn.
Kutsu yhdistyksen kokouksiin annetaan syyskokouksen miiiirZilimiilli tavalla joko sanomalehtiilmoituksella tai kirjeellii viihintiiiin viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on noudatettava
yhdistyslakia.
Kokou

s

aj

asta j a

-paikasta piiiittiiii j ohtokunta.

Yhdistyksen kokouksissa pii2itcisvaltaa k[yttiiviit yhdistyksen jiisenet.
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Yhdistyksen kokouksen tehtiiviit

Keviitkokouksen tehtziviinri on:
- vahvistaa johtokunnan laatima edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpiiiitos sekii kuulla
tilintarkastu skertomu s.
- paattaa vastuuvapauden myontlimisestii tilivelvollisille,
- valita edustajat ja heidiin varaedustajansa aluejiirjeston syyskokoukseen ja jiirjeston
edustajakokousvuosina edustajat ja heidiin varaedustajansa edustajakokoukseen,
- kiisitell?i muut johtokunnan ja yhdistyksen jlisenten esittiimiit asiat, jotka kokous paattiid
ottaa kiisiteltaviksi.
Syyskokouksen tehtiivrinri on :
- paattaajlisenmaksun ja kannatusjiisenmaksun suuruudesta,
- hyviiksyii seuraavan vuodentoimintasuunnitelma,
- hyvliksyzi seuraavan vuoden talousarvio,
- valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
- valita johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekii viihintiiiin yksi ja enintiiiin
kaksitoista johtokunnan muuta varsinaista jiisent?i ja 1-5 johtokunnan varajlisentii,
- valita edustajat ja heidiin varaedustajansa aluejlirjeston keviitkokoukseen,
- paattaa, miten kokouskutsut ja muut ilmoitukset julkaistaan sekii
- kiisitellii muut johtokunnan ja yhdistyksen jeisenten esittzimiit asiat, jotka kokous paattaa
ortaa k?isiteltiiviksi.
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Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sit[ edustaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, jonka
muodostavat syyskokouksen kalenterivuodeksi valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekii
viihintiiiin yksi ja enintiiiin kaksitoista muuta varsinaista jiisentii ja 1-5 varajlisentii.
Johtokunnan tehtaviina on yhdistyksen asioiden huolellinen hoitaminen lakien ja yhdistyksen
siiintdjen mukaisesti, yhdistyksen edustaminen ja sen kokousten pliiitdsten toimeenpaneminen sekii
j Zisenluettelon pitiiminen.
Johtokunta valitsee toimikaudekseen taloudenhoitajan ja sihteerin, jotka voivat olla myos
johtokunnan ulkopuolelta. Ulkopuolelta valituilla on johtokunnan kokouksissa puhe- ja
esitysoikeus.

Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtajatal hiinen estyneenzi olleessaan varapuheenjohtaja.
Johtokunta on piititosvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisiiksi viihintiirin puolet
muista jiisenistii on l?isnii.
Piiiitokset johtokunnan kokouksissa tehdiiiin yksinkertaisella iilinten enemmistoll?i. Aiinten mennesszi
tasan ratkaisee puheenjohtajan iiiini, paitsi vaaleissa ja suljetuin lipuin iizinestettziessi arpa.
Johtokunta voi valita miiiiriiaikaisia jaostoja ja nimetii vastuuhenkiloita tehtAviin.
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Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
taloudenhoitaja, ainakaksi yhdesszi. Toinen nimenkirjoittajista on aina puheenjohtajatar
varapuheenjohtaja.
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Tilikausi ja tilintarkastus.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitzi yhdistys- ja tilintarkastuslaissa siiiidetiiiin.
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Yhdistyksen siiiintojen muuttaminen

Sii[ntcijen muuttamisesta priiittiiii yhdistyksen syys- tai keviitkokous, jossa p[iitos on tehtiivii
v?ihintiiiin kolmenelj iis o s all a (3 / 4) annetui sta ?ilini s tii.
S?iiintomuutokselle on saatava jiirjeston hallituksen hyv?iksyminen ennen yhdistysrekisteriin
ilmoittamista.
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Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskevan piiiitoksen tekemiseen vaaditaan, ettii pliiit6stii on kahdessa
perittiiisessii, viihintli2in kahden viikon v?iliajoin pidetyssii yhdistyksen kokouksessa kannattanut
viihintiilin ko lmenelj iis o s aa (3 / 4) annetui sta liiini stii.

ja omaisuus sen jiilkeen kun velat ja muut
sitoumukset on suoritettu, luovutettava Elzikelliiset ry:lle.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat
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Muut asiat

Niissii kohdin, joista niiissii s?iiinnoissii ei ole miiiirziystli, noudatetaan aluejZirjeston ja jfiesttin
siiiintoj en
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miilir[yksiii sekli yhdi stysl akia.
Saavutetut jiisenoikeudet siiilyviit.

