KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTO RY:N SÄÄNNÖT

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
1. Yhdistyksen nimi on Kotien Puolesta Keskusliitto ry
2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä Keskusliitoksi.

2 § TARKOITUS

Keskusliiton tarkoituksena on
 suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä
 edistää ja kehittää Kotien Puolesta -jäsenyhdistyksissä tapahtuvaa lähimmäispalvelua sekä loma- ja vapaa-aikatoimintaa
 toimia Keskusliittoon kuuluvien paikallisten Kotien Puolesta – jäsenyhdistyksien
yhdyssiteenä ja niiden toimintaa ohjaavana ja valvovana keskuselimenä sekä
 toimia yleisen perhepoliittisen lainsäädännön kehittämiseksi.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMISTAVAT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Keskusliitto
 järjestää keskustelu-, valistus-, näyttely- ja juhlatilaisuuksia,
 harjoittaa neuvonta-, tiedotus-, koulutus-, virkistys- ja julkaisutoimintaa,
 tekee kehitystyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvien asioiden
parantamiseksi
 jakaa jäsenyhdistyksilleen opastus- ja tiedotusaineistoa sekä välittää neuvojia ja
luennoitsijoita,
 edistää lapsiperheiden ja ikääntyvien lomanviettomahdollisuuksia tiedottamalla
sosiaalisesta lomatoiminnasta sekä järjestämällä lomajaksoja yhteistyökumppaneiden kanssa
 tukee ja ohjaa Kotien Puolesta – jäsenyhdistysten toimintaa sekä edistää uusien
paikallisten Kotien Puolesta – yhdistyksien perustamista
 osallistuu vastaavilla sosiaalisilla aloilla toimivien järjestöjen väliseen yhteistyöhön
sekä kotimaassa että kansainvälisesti sekä
 tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille yleisen perhepoliittisen lainsäädännön
kehittämiseksi.

4§
Toimintansa tukemiseksi keskusliitto perii jäseniltään jäsenmaksua, voi suorittaa rahankeräyksiä, järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja myyjäisiä harjoittaa toimintansa rahoittamiseksi kahvila-, kioski-, ravintola-, majoitus, elokuva-, kustannusja julkaisutoimintaa sekä pienimuotoisten tuotteiden myyntiä.
Keskusliitto voi hakea hankerahoitusta kehitystyölle.
Keskusliitto voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Liitto voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Keskusliitto voi tehdä viranomaisille ehdotuksia yhteiskunnan tuen saamiseksi säännöissä mainittujen yleishyödyllisten toimintamuotojen rahoittamiseen.
Tarvittaessa keskusliitto hankkii toiminnalleen asianmukaiset luvat.

5§

JÄSENET
Keskusliiton jäseneksi voi liittyä jokainen rekisteröity paikallista toimintaa varten perustettu Kotien Puolesta -yhdistys, joka hyväksyy Keskusliiton tarkoituksen ja säännöt
ja jonka Keskusliiton liittohallitus jäseneksi hyväksyy.
Jäsenyhdistys on oikeutettu eroamaan Keskusliitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Jäsenyhdistys voidaan liittohallituksen päätöksellä erottaa Keskusliiton jäsenyydestä,
jos se on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta maksun
erääntymispäivästä lukien taikka jos se toiminnallaan Keskusliitossa tai sen ulkopuolella estää Keskusliiton päämäärien toteuttamista.
Keskusliiton jäsenyhdistyksiltä kannetaan vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruudesta
päättää Keskusliiton liittohallitus vuosittaisen tulo- ja menoarvion yhteydessä. Jäsenmaksu on suoritettava liittohallituksen määräämänä aikana.
Jäsenyhdistykset ovat velvolliset vuosittain lähettämään Keskusliitolle toiminta- ja tilikertomuksensa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja antamaan pyydettäessä
muitakin tarpeellisia tietoja.

6§

HALLINTOELIMET
1. Keskusliiton päättävänä elimenä on edustajakokous.
2. Keskusliiton toimeenpanevana elimenä ja hallituksena toimii liittohallitus.

7§

EDUSTAJAKOKOUS
Keskusliiton varsinainen edustajakokous pidetään joka vuosi maalis- huhtikuussa.
Keskusliiton ylimääräinen edustajakokous on pidettävä kun varsinainen edustajakokous on niin päättänyt tai vähintään 1/3 Keskusliiton jäsenyhdistyksistä
sitä tiettyä erityisesti ilmoitettua asiaa varten liitohallitukselta kirjallisesti vaatii,
taikka kun liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi.
1. Kutsu edustajakokoukseen toimitetaan kirjallisesti jäsenyhdistyksille, varsinaiseen edustajakokoukseen vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta ja
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3.
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ylimääräiseen edustajakokoukseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Varsinaisesta edustajakokouksesta on lisäksi ilmoitettava samassa
määräajassa ainakin yhdessä pääkaupungissa ilmestyvässä päivälehdessä.
Asioista, jotka jäsenyhdistykset haluavat saada edustajakokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallinen esitys liittohallitukselle vähintään neljä viikkoa
ennen kokousta.
Edustajakokouksessa on jokaisella jäsenyhdistyksellä yksi ääni, jota käyttää jäsenyhdistyksen valitsema edustaja tai hänen estyneenä ollessaan
hänen varamiehensä.
Jokaisen edustajan valtuus on osoitettava asianomaisen jäsenyhdistyksen
oikeaksi todistetulla pöytäkirjan otteella, joka on toimitettava liittohallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Edustaja voi osallistua kokoukseen olemalla läsnä fyysisesti tai postitse tai
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta, mikäli liittohallitus on kokouksessaan niin päättänyt ja mahdollisuus kokouskutsussa on mainittu.
Liittohallituksen jäsenillä sekä Keskusliiton toimihenkilöillä on edustajakokouksessa puhe- ja esitysoikeus.

Varsinaisessa edustajakokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit ja pöytäkirjantarkastajat sekä
tarpeelliset valiokunnat,
2. esitetään Keskusliiton toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,
3. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta,
4. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille,
5. valitaan liittohallitukselle puheenjohtaja ja 6-10 muuta varsinaista jäsentä
sekä viimeksi mainituille henkilökohtaiset varajäsenet,
6. valitaan varsinainen ja varatilintarkastaja, sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,
7. vahvistetaan Keskusliiton toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle toimikaudelle,
8. käsitellään muut liittohallituksen tai jäsenyhdistysten esittämät asiat.
8§

TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS
Keskusliiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä vuodelta ovat valmistettava helmikuun
kuluessa ja annettava tilintarkastajille ennen maaliskuun 1. päivää. Tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun 10. päivää antaa liittohallitukselle kirjallinen kertomus toimittamastaan Keskusliiton hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

9§

LIITTOHALLITUS
Liittohallitukseen kuuluu varsinaisessa edustajakokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja niin ikään kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut 6-10 muuta
varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet.
Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Keskusliiton sihteeri
voidaan valita liittohallituksen ulkopuolelta. Liittohallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Liittohallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi muuta liittohallituksen jäsentä on
kokouksessa läsnä.
Liittohallituksen jäsen voi osallistua liittohallituksen kokoukseen myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta, mikäli liittohallitus on niin yksimielisesti päättänyt.
Liittohallituksen kokous voidaan pitää myös puhelin- tai etäkokouksena, jos kaikki liittohallituksen jäsenet antavat tähän suostumuksensa.
Henkilökohtainen varajäsen osallistuu kokoukseen, kun varsinainen jäsen on estynyt.

10 §

LIITTOHALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Liittohallituksen tehtäviin kuuluu:
1. ohjata ja valvoa Keskusliiton toimintaa,
2. hyväksyä uudet jäsenyhdistykset ja pitää niistä jäsenluetteloa,
3. kutsua koolle edustajakokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja panna niiden päätökset täytäntöön,
4. päättää vuosittain Keskusliiton tilit ja laatia kertomus Keskusliiton toiminnasta,
5. laatia vuosittain Keskusliiton toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio,
6. päättää jäsenmaksun suuruudesta,
7. ottaa ja erottaa tarpeelliset toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän työ- ja palkkaehtonsa,
8. asettaa avukseen erikoiskysymysten hoitamista varten valiokuntia, jotka voivat
kutsua asiantuntijoita myös Keskusliiton ulkopuolelta.

11 §

NIMENKIRJOITTAJAT
Keskusliiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja liittohallituksen tehtävään määräämät muut toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.

12 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä edustajakokouksessa, jos muutoksesta on ilmoitettu kokouskutsussa ja sen puolesta annetaan vähintään ¾ äänestykseen osallistuneiden äänistä.
.

13 §

KESKUSLIITON PURKAMINEN
Keskusliiton purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä edustajakokouksessa, jos purkamisesta on ilmoitettu kokouskutsussa ja sen puolesta annetaan vähintään ¾ äänestykseen osallistuneista äänistä kummassakin edustajakokouksessa.
Jos Keskusliitto purkautuu, käytetään sen jäljelle jääneet varat Keskusliiton
tarkoituksena olleeseen toimintaan edustajakokouksen päättämällä tavalla.

14 §

SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN

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

