
 
……………………… KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 
 
 
1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 
 
 

1. Yhdistyksen nimi on ………….……….  Kotien Puolesta ry 
2. Yhdistyksen kotipaikka on ……………………  kaupunki/kunta 
3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä yhdistykseksi 

 
 
2 § TARKOITUS 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on 

 suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä 
kysymyksissä 
 

 edistää ja kehittää lähimmäispalvelua eli kotiavun ja virkistystoiminnan järjestämistä 
lapsiperheille, yksinäisille ja vanhuksille, 
 

 kehittää loma- ja vapaa-aikatoimintaa. 
 

 
3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMISTAVAT 
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 

 järjestää keskustelu-, valistus-, näyttely- ja juhlatilaisuuksia, 
 

 harjoittaa neuvonta, tiedotus-, koulutus-, virkistys- ja julkaisutoimintaa, jakaa julkaisu- ja 
tiedotusaineistoa, 

 

 edistää lapsiperheiden, yksinäisten ja ikääntyvien lomanviettomahdollisuuksia tiedottamalla 
sosiaalisesta lomatoiminnasta sekä järjestämällä lomajaksoja yhteistyökumppaneiden 
kanssa 

  

 järjestää jäsenilleen harrastemahdollisuuksia sekä muuta aktivoivaa ja virkistävää toimintaa 
kuten juhlia ja retkiä  

 

 verkostoituu ja tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja vaikuttamistoimintansa 
toteuttamiseksi,  

 

 pitää yhteyttä vastaaviin yhdistyksiin ja muihin toimijoihin ja 
 

 järjestää lähimmäispalveluna kotiapua ja virkistystoimintaa lapsiperheille ja vanhuksille. 

 
 
4 § 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksuja, voi suorittaa 
rahankeräyksiä, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä, harjoittaa kahvila-, kioski-, ravintola-, 



majoitus-, kustannus- ja julkaisutoimintaa, hankkia ja omistaa irtainta tai kiinteää 
omaisuutta.  
Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä tehdä ehdotuksia 
viranomaisille yhteiskunnan tuen saamiseksi säännöissä mainittujen toimintamuotojensa 
toteuttamista varten.          
Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan. 
 

5 § JÄSENET 
 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, suorittaa 
säädetyt jäsenmaksut ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. 
 
Samoilla perusteilla yhdistyksen jäseneksi voi liittyä myös oikeuskelpoinen yhteisö. 
Jäsenen, joka ei ole maaliskuun 31. päivään mennessä suorittanut edellisen vuoden 
jäsenmaksua, voi hallitus erottaa yhdistyksestä. 
 
Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai muuten menettelyllään 
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, 
voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. 

 
Jäsenet suorittavat jäsenmaksua yhdistyksen syyskokouksen päättämän määrän  

 
 

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 

Yhdistyksen päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kevätkokous, joka on 
yhdistyksen vuosikokous, pidetään helmikuussa ja syyskokous lokakuussa johtokunnan 
määräämänä päivänä. 
 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 
kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä on sitä ennakolta ilmoittamaansa asiaa varten 
hallitukselta kirjallisesti vaatinut. 
 
Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Asiat ratkaistaan, 
ellei toisin ole näissä säännöissä määrätty, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. 
 
Jäsen voi osallistua kokoukseen olemalla läsnä fyysisesti tai postitse tai 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen 
kokousta, mikäli hallitus on kokouksessaan niin päättänyt ja mahdollisuus kokouskutsussa 
on mainittu. 
 

 
Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on: 

1) valita kokouksen toimihenkilöt, 
 

2) käsitellä ja vahvistaa hallituksen laatima toimintakertomus sekä tilinpäätös päättyneeltä 
tilivuodelta, 

 
3) päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, 

 
4) valita yhdistyksen edustaja Keskusliiton edustajakokoukseen 

 



5) käsitellä hallituksen vuosikokoukselle valmistelemat, kokouskutsussa nimenomaan 
mainitut asiat sekä 

 
6) päättää muista näiden sääntöjen mukaan vuosikokouksen päätettäviin kuuluvista 

asioista. 
 

 
Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on: 

1) valita kokouksen toimihenkilöt 
 

2) hyväksyä tulo- ja menoarvio seuraavaa kalenterivuotta varten, 
 

3) hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten, 
 

4) valita hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle, 
 

5) valita kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaa kalenterivuotta 
varten, 

 
6) määrätä jäsenmaksut 

 
7) päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista 

 
 

Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa käsitellään niin ikään ne asiat, jotka vähintään 
kaksi viikkoa ennen mainittuja kokouksia yhdistyksen jäsenten taholta on esitetty 
kirjallisesti yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle näissä kokouksissa käsiteltäviksi. 
Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. 
Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat huomioon ottaen yhdistyslain 
14 §:n määräykset. 
 

7 §      TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS 
 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on hallituksen jätettävä viimeistään kolme 
viikkoa ennen vuosikokousta tarkastettavaksi toiminnantarkastajille, joiden tulee palauttaa 
ne lausuntoineen viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta. 

 
 
8 § YHDISTYKSEN HALLITUS 
 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksen valitsema puheenjohtaja sekä kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan valittuna 6-10 varsinaista jäsentä. 
 
Hallituksesta eroaa vuosittain puheenjohtaja ja puolet muista jäsenistä. Eroaminen 
tapahtuu ensi kerran arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka kaksi viimeksi mainittua 
voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan 
kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. 
 



Hallituksen jäsen voi osallistua hallituksen kokoukseen myös postitse tai 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen 
kokousta, mikäli hallitus on niin yksimielisesti päättänyt. 
 
Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelin- tai etäkokouksena, jos kaikki hallituksen 
jäsenet antavat tähän suostumuksensa. 
 

 
9 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 
 

Hallituksen tehtäviin kuuluu: 
 
1. ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa, 

 
2. hyväksyä uudet jäsenet ja pitää niistä jäsenluetteloa, 

 
3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja panna 

niiden päätökset täytäntöön, 
 

4. päättää vuosittain yhdistyksen tilit ja laatia kertomus yhdistyksen toiminnasta, 
5. laatia toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio, 

 
6. ottaa ja erottaa tarpeelliset toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän työ- ja palkkaehtonsa, 

 
7. asettaa avukseen erikoiskysymysten hoitamista varten valiokuntia, joihin voidaan 

kutsua asiantuntijajäseniksi henkilöitä myös yhdistyksen ulkopuolelta. 

 
10 § NIMENKIRJOITTAJAT 
 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen 
määräämät muut toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä. 

 
 

11  § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksenvuosikokouksessa, jos muutoksesta 
on ilmoitettu kokouskutsussa ja sen puolesta annetaan vähintään ¾ äänestykseen 
osallistuvista yhdistyksen jäsenten äänistä. 
 

12 §     YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
Yhdistyksen purkaminen, josta on kokouskutsussa mainittava, tapahtuu samassa  
järjestyksessä kuin sääntöjen muuttaminen. 
Kun yhdistys on päätetty purkaa tai jos se lakkautetaan, on sen varat luovutettava Kotien 
Puolesta Keskusliitto ry:lle. 

 
 
13 § SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN 

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia.
   

 
 
 
 



 
 
 
 


