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Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kurikkalan Setlementti ry ja sen kotipaikkana on Kurikan kaupunki.

2.

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsenenä, sen
toimintaperiaatteita noudattaen ja yhteistyössä eri tahojen kanssa edistää Kurikan
kaupungissa ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista tukevaa sekä sivistyksellistä ja
sosiaalista toimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
•
järjestää tarkoitukseensa liittyvää koulutus-, valistus- ja sosiaalista toimintaa
Kurikan kaupungin alueella pyrkien tyydyttämään eri väestöryhmien
yhteiskunnallisia tarpeita
•
ylläpitää Kurikan kansalaisopistoa.
Toimintansa tueksi yhdistys voi:
•
hankkia ja ylläpitää toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta
•
ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
•
järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja
maksullisia huvitilaisuuksia
Yhdistys voi saavuttaa oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion
hankkiminen siihen osallisille.
Kiinteistön ostamiseen, rakentamiseen ja myymiseen sekä kiinnityksen myöntämiseen
yhdistyksen omaisuuteen on hallituksella oikeus ainoastaan yhdistyksen kokouksen
kulloinkin myöntämän valtuutuksen nojalla.

3.

Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
kannattaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimii sen toteuttamiseksi.
Jäseniä ovat:
•
henkilö- tai yhteisöjäsenet, jotka sitoutuvat vuosittain maksamaan
yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun
•
kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja, jotka vuosikokous hyväksyy
hallituksen esityksestä.
Kunniajäseneksi voidaan valita henkilö tai yhteisö, joka on toiminut aktiivisesti ja
ansiokkaasti yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen edistämiseksi.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan valita yhdistyksen aiemmista puheenjohtajista yksi
henkilö kerrallaan. Kunniajäseneltä tai -puheenjohtajalta ei peritä
jäsenmaksua. Kunniajäsenellä ja -puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

4.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on 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 säännöissä mainittuja ehtoja.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut
kalenterivuoden loppuun mennessä erääntynyttä jäsenmaksua.

5.

Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6.

Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi
kerrallaan valitut puheenjohtaja ja seitsemästä yhdeksään (7-9) jäsentä. Hallitus toimii
myös kansalaisopiston johtokuntana.
Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, yhdistyksen seuraava yleinen kokous
valitsee hallituksen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja toimii myös kansalaisopiston johtokunnan
puheenjohtajana. Puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja se alkaa
syyskokouksen päättymisestä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi
(5) jäsentä ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen jäsenistä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, eroaa puolet
(1/2) tai lähinnä puolet (1/2) vuosittain vuoronsa mukaan. Toimikausi on kaksi vuotta
valintakokousta seuraavan vuoden alusta lukien.
Suomen Setlementtiliitto ry:n pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen
kokouksissa.
7.

Hallituksen tehtävät
Hallituksen tulee:
•
pitää jäsenluetteloa ja päättää uusien jäsenien hyväksymisestä
•
hoitaa yhdistyksen taloutta ja yhdistyksen asioita yleensä
•
valita keskuudestaan varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan
•
hyväksyä ja ylläpitää Kurikan kansalaisopiston johtosääntöä
•
ottaa yhdistyksen palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen
tarpeellisiksi katsomiaan toimihenkilöitä ja määrätä heidän palkkansa ja
tehtävänsä lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti
•
päättää yhdistyksen edustuksesta niissä kokouksissa, joissa yhdistyksellä on
edustusoikeus
•
käsitellä muita mahdollisesti muita esiin tulevia asioita, jotka yhdistyslain ja
näiden sääntöjen nojalla eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle

8.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja yhdistyksen toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä.

9.

Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tehdään tilivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.

10.

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä viimeistään
toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marras-joulukuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii.
Äänioikeutettuja ovat yhdistykseen kuuluvat 15 vuotta täyttäneet jäsenet, jotka
ovat suorittaneet edellisen toimintavuoden jäsenmaksun.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yksityinen henkilö ei ole
oikeutettu käytämän äänivaltaa asiamiehen välityksellä.

11. Yhdistysten kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta julkaistavalla
ilmoituksella.
12. Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:
•
Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
•
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
•
Käsitellään yhdistyksen jäsenten vähintään kuukautta ennen vuosikokousta
hallitukselle tekemät esitykset ja muut hallituksen valmistelemat,
kokouskutsussa mainitut asiat
13. Syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:
•
Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä
•
Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan
•
Valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten
tilalle
•
Valitaan seuraavalle vuodelle tilintarkastusyhteisö ja sen nimeämä
vastuullinen tilintarkastaja tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2)
varatilintarkastajaa
•
Määrätään seuraavan toimintavuoden henkilö- ja yhteisöjäsenmaksun
suuruus

•
•

Vahvistetaan hallituksen laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
sekä tulo- ja menoarvio
Käsitellään yhdistyksen jäsenten vähintään kuukautta ennen syyskokousta
hallitukselle tekemät esitykset ja muut hallituksen valmistelemat,
kokouskutsussa mainitut asiat

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään kuukauden
väliajalla pidetyssä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Ehdotus yhdistyksen purkamiseksi on käsiteltävä
sääntöjen muutoksesta säädetyssä järjestyksessä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sääntöjen muutokset tulevat
voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.
Yhdistyksen ylläpitämien laitosten valtionavustuksella, samoin kuin Rahaautomaattiyhdistyksen avustuksella hankitusta omaisuudesta päätettäessä
noudatettava avustusten ja sopimusten ehtoja.
Yhdistyksen purkautuessa on sen varat, sitten kun kaikki velat on suoritettu,
luovutettava Kurikan kaupungille yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan
Kurikassa. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

