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1 § YHDISTYKSEN TOIMINTA
Yhdistyksen nimi on suomeksi Porvoon Yhdistyskeskus ry, Borgå
Föreningscentral rf. Yhdistys on suomenkielinen, sen
pöytäkirjakielenä on suomi ja se käyttää toiminnassaan myös ruotsin
kieltä.
Yhdistyksen kotipaikka on Porvoo ja sen toimialueena ovat Porvoo ja
sen lähikunnat.
2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen
tarkoituksena on toimia Porvoon ja sen lähikuntien vammais-,
kansanterveys-, eläkeläis- ja veteraani- sekä hyväntekeväisyystyötä
tekevien yhdistysten yhteiselimenä.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta edesauttamalla ihmisten oikeutta kuntoutukseen,
työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, kulttuurija harrastustoimintaan sekä muihin julkisiin palveluihin.
Yhdistyksen tarkoituksena on myös yleinen terveyden edistäminen ja
vammaisten ihmisten, ikäihmisten, eläkeläisten, sairaiden ja
veteraanien yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen
lisääminen.
3 § YHDISTYKSEN TEHTÄVÄT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1 auttaa, neuvoo ja opastaa jäsenyhdistyksiä niiden työssä ja pitää
yhteyttä toimialueensa vanhus- ja vammaisneuvostoihin, vastaaviin
yhdistyksiin, viranomaisiin ja muihin sosiaalialan järjestöihin ja
toimijoihin
2 järjestää kokoontumis-, keskustelu-, neuvonta- ja muita vastaavia
tilaisuuksia
3 järjestää liikuntalajien tapahtumia
4 järjestä vertaistukitoimintaa
5 järjestää aktivoivaa ja virkistävää toimintaa kuten juhlia ja
retkiä
6 verkostoituu, tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja
alueensa elinympäristön parantamiseksi
4 § YHDISTYKSEN JÄSENT JA JÄSENEKSI LIITTYMINEN
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla Porvoon ja sen
lähikuntien rekisteröidyt vammais-, kansanterveys-, eläkeläis-,
veteraani- ja hyväntekeväisyystyötä tekevät yhdistykset, joita
jäljempänä näissä säännöissä kutsutaan jäseniksi.
Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä, joilla ei ole
äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa Kannatusjäseneksi voidaan
hyväksyä luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka
haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Jäseneksi
hyväksytty merkitään jäsenluetteloon. Liittyessään yhdistykseen
jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
5 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen
ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai erosta on
ilmoitettava merkittävästi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka tahallisesti rikkoo
tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen sääntöjä tai joka ei ole
maksanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä 6 §
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JÄSENMAKSUT
Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen suorittavat yhdistykselle
vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun, joka voi
olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. Jäsenmaksu on maksettava sen
määräytymisvuoden loppuun mennessä.
7 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen
hallitus.
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja sen
toimeenpanovaltaa hallitus, joka voi asettaa avukseen toimikuntia ja
työryhmiä.
Jokaisella jäsenyhdistyksellä on oikeus ehdottaa edustajiaan
yhdistyksen toimielimiin ja tehdä aloitteita hallitukselle.
Hallituksen on käsiteltävä tehdyt esitykset ja aloitteet
viivytyksettä.
8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous
pidetään viimeistään 15. toukokuuta ja syyskokous marraskuun loppuun
mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää,
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii
sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten.
Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi
ääni. Jäsenyhdistyksen edustajalla tulee olla yhdistyksen antama
valtakirja. Valtuutetun tulee olla edustamansa yhdistyksen jäsen.
Kokousedustajalla voi olla valtakirja vain yhdeltä yhdistyksellä.
Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Käsiteltävät asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä,
ellei näissä säännöissä määrätä muuta. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetuissa
lippuäänestyksessä arpa.
Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltävän kokouksessa, on
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää
ennen kokousta.
Hallitus kutsuu yhdistyksen koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenten ilmoittamaan
osoitteeseen.
9 § VARSINAISET KOKOUKSET
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1 kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5 esitetään hallituksen laatima edellisen tilikauden
toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajan siitä antama
lausunto
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1 kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
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pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 vahvistetaan kokoukselle työjärjestys
5 päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle
mahdollisesta maksettavista palkkioista
6 päätetään jäsenmaksun suuruus, joka voi olla eri suuruinen eri
jäsenryhmille 6 § mukaan
7 vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja
talousarvio 8 päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten
lukumäärä
9 valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain
muut jäsenet erovuoroisten tilalle 10 § mukaan
10 valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö
11 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10 § HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään
neljä (4) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja heille
vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) varajäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi
kalenterivuodeksi siten, että puolet muista jäsenistä on vuosittain
erovuorossa.
Hallituksen varsinainen ja varajäsen tulee olla jäsenyhdistyksen
henkilöjäsen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi (2)
hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kokous on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä. Hallituksen kokous voidaan pitää myös
puhelinkokouksena tai etäkokouksena sähköistä apuvälinettä käyttäen,
mikäli kaikki hallituksen jäsenet antavat tähän suostumuksensa.
Kokouskutsu lähetetään vähintään viikkoa ennen kokousta hallituksen
päättämällä tavalla.
Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
11 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on
1 johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen
kokouksen päätösten mukaisesti
2 edustaa yhdistystä
3 valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja kutsua keskuudestaan tai
ulkopuolelta taloudenhoitaja
4 vahvistaa itselleen keskinäinen työnjako
5 valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
6 kutsua yhdistyksen kokoukset koolle
7 hyväksyä uudet jäsenet
8 vastata yhdistyksen taloudenhoidosta
9 esittää kevätkokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös ja
syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio
10 asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä
11 valita yhdistystä yhteiselimissä ja muissa yhteisöissä edustavat
henkilöt 12 palkata jaerottaa yhdistyksen työntekijät ja sopia
heidän tehtävistään
13 hoitaa muut yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset tehtävät
12 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
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varapuheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen oikeuttama henkilö, aina
kaksi yhdessä.
13 § TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
14 § TILINTARKASTUS
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen
toimintakertomus on toimitettava viimeistään kuukautta ennen
kevätkokousta tilintarkastajalle, jonka tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikko ennen
kevätkokousta.
15 § YHDISTYKSEN TOIMINTAOHJEET
Yhdistyksellä voi olla näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita, kuten
talous-, matkustus- ja toimintaohjeet, joista päättää hallitus.
16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä
hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa
käsiteltäväksi. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa sitä kokouksessa.
17 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään
kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, vähintään
kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

