LASTEN KESÄ RY
SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Lasten Kesä ry ja kotipaikkana Helsingin kaupunki.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on
a) järjestää lasten kesävirkistys- ja päivähoitotoimintaa
b) kehittää ja toteuttaa varattomien tai vähävaraisten perheiden loma- ja vapaa-ajanviettoa.
Yhdistys toimii voittoa tavoittelematta ja myy palveluksiaan enintään omakustannushintaan.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
a) harjoittaa erilaista valistus- ja tiedotustoimintaa lasten kesä-, virkistys-, päivähoito- sekä 2
§:ssä tarkoitettujen perheiden loma- ja vapaa-aikakysymysten selvittämiseksi
b) tekee esityksiä ja aloitteita tuen saamiseksi lasten kesävirkistys-, päivähoito- sekä 2 §:ssä
tarkoitettujen perheiden loma- ja vapaa-aikatoiminnan järjestämiseksi
c) työskentelee kiinteistöjen, huoneistojen ja maa-alueiden hankkimiseksi lasten kesävirkistys-,
päivähoito- sekä 2 §:ssä tarkoitettujen perheiden loma- ja vapaa-aikatoimintaa varten
d) ylläpitää omia tai vuokraamiaan lasten kesävirkistys-, päivähoito- sekä 2 §:ssä tarkoitettujen
perheiden loma- ja vapaa-aikatiloja
e) harjoittaa asianmukaisella luvalla tarkoituksensa toteuttamisen rajoissa majoitus-, ravitsemus-, elokuva- ja kioskitoimintaa sekä toimeenpanee arpajaisia ja keräyksiä, järjestää juhlia
ja muita tilaisuuksia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
f) voi omistaa osakkeita ja arvopapereita

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminnan muutoinkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.
4§

Yhdistyksen jäseneksi pääsee henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö, säätiö tai kunta, joka hyväksyy
yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen ja jonka yhdistyksen johtokunta kirjallisen hakemuksen
perusteella jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksellä voi olla lisäksi kannattavia jäseniä.

5§
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Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai osallistuu yhdistystä vahingoittavaan
toimintaan tai petollisella tai muulla epälojaalilla menettelyllä yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
tekee itsensä sopimattomaksi olemaan yhdistyksen jäsenenä, voidaan erottaa yhdistyksestä.
Erottamisesta päättää johtokunnan esityksestä yhdistyksen vuosikokous varattuaan sitä ennen
asianomaiselle tilaisuuden selityksen antamiseen.
6§
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
7§
Yhdistyksen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruudesta
ja perimistavasta määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa.
8§
Yhdistyksen jäsen, joka ei yhdistyksen vuosikokouksen päättämän perimisajan kuluessa suorita maksettavaksi määrättyä jäsenmaksua, voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa yhdistyksestä.
Jäsen, joka on jättänyt suorittamatta 7 §:ssä mainitun jäsenmaksun on vailla yhdistyksen jäsenen sääntömääräisiä oikeuksia, kunnes hän on suorittanut maksamatta olevat jäsenmaksut.
9§
Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa johtokunnan määräämänä aikana
ja paikassa, jonka johtokunta määrää.
Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään
neljäsosa yhdistyksen jäsenistä sitä ennakolta ilmoittamaansa asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti pyytää.

Kutsut yhdistyksen kokouksiin laatii johtokunta. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta vuosikokouksen päättämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyksen jäseninä oleville yhteisöille on kokouksesta ilmoitettava samassa ajassa kirjeellä.
Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa esille tulevista asioista, kuten asiat,
jotka koskevat sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista, kiinteistöjen ostamista, myymistä tai kiinnittämistä tai yhdistyksen johtokunnan jäsenen vapauttamista tehtävästään.
10 §

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella kokoukseen osallistuvalla yhdistyksen jäsenellä yksi
ääni lukuun ottamatta kannattavia jäseniä. Äänestykset tapahtuvat avoimesti. Milloin vähintään
kymmenesosa kokouksen äänivaltaisista osanottajista niin vaatii, on toimitettava nimiäänestys.
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Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se
mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

11 §
Yhdistyksen kokouksesta laadittu pöytäkirja on luettava ja vahvistettava seuraavassa kokouksessa, jollei pöytäkirjan tarkistamista ole vuosikokouksen päätöksen mukaisesti jätettävä kokouksen kutakin kertaa varten erikseen valittujen pöytäkirjan tarkastajien tehtäväksi.
Milloin asian kiireellisyys vaatii, kokouksen pöytäkirja voidaan joko kokonaan tai tarpeellisilta
osin tarkastaa ja hyväksyä heti samassa kokouksessa.
Pöytäkirjan allekirjoittaa asianomaisen kokouksen puheenjohtaja yhdessä sihteerinä toimineen
henkilön kanssa.
12 §
Yhdistyksen vuosikokouksen tehtävänä on
1)

valita kokouksen toimihenkilöt

2)

käsitellä ja vahvistaa johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus päättyneeltä tilivuodelta, sekä todeta tilintarkastajien antama lausunto

3)

päättää vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

4)

päättää yhdistyksen toimintasuunnitelmasta

5)

päättää jäsenmaksun suuruudesta ja perimistavasta

6)

hyväksyä tulo- ja menoarvio kuluvalle toimintavuodelle

7)

valita johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle

8)

valita joko yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tai tilintarkastajien
lisäksi myös toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

9)

päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista
13 §

Esityksiä yhdistyksen vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle voi tehdä yhdistyksen johtokunta sekä yhdistyksen jäsen.
Vuosikokoukselle tarkoitetut asiat on jäsenten esitettävä kirjallisena yhdistyksen johtokunnalle
viimeistään kokousta edeltävän kalenterivuoden viimeiseen päivään mennessä ja ylimääräisiin
kokouksiin tarkoitetut viimeistään neljäntenä päivänä siitä kun kokouskutsu julkaistiin.
14 §
Yhdistyksen asioita sen lainmukaisena hallituksena hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuina vähintään kuusi ja enintään kymmenen 12 § 7
kohdassa mainitulla tavalla valittua jäsentä.
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Johtokunnasta eroaa vuosittain puheenjohtaja ja puolet jäsenistä. Eroaminen tapahtuu ensi
kerralla arvalla ja sitten vuoron mukaan.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan, joista viimeksi
mainittu voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunnan jäseneksi ei voida valita yhdistyksen palveluksessa olevaa henkilöä.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kahden johtokunnan jäsenen vaatimuksesta.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajana toimivan lisäksi on läsnä vähintään puolet
muista jäsenistä.
Johtokunnan sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.
15 §
Johtokunnan tehtävänä on
1)

hoitaa yhdistyksen hallituksena sen asioita yhdistyksen kokousten, yhdistyksen
sääntöjen ja yhdistyslain mukaan, panna täytäntöön tehdyt päätökset ja valmistella
yhdistyksen kokouksissa esille tulevat valmistelutoimenpiteitä vaativat asiat

2)

huolehtia yhdistyksen säännöissä, päätöksissä ja ohjeissa määrättyjen 3 §:n mukaisen ja talous- sekä muun yhdistykselle kuuluvan järjestötoiminnan tunnollisesta
ja tehokkaasta hoitamisesta

3)

määrätä jäsentensä erityistehtävät ja keskinäinen työnjako, ottaen huomioon puheenjohtajan erikoisaseman asioitten valmistelijana ja päätösten täytäntöönpanon
valvojana

4)

asettaa toiminnassa tarpeelliseksi osoittautuvat apuelimet ja tarvittaessa vahvistaa
niille ohjesäännöt

5)

ottaa ja erottaa toiminnanjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja järjestää heidän
palkkauksensa

6)

ohjata ja valvoa yhdistyksen palveluksessa olevien henkilöiden toimintaa

7)

huolehtia, että vaadittavat tilasto-, tilitys- ym asiakirjat tulevat ajallaan valmiiksi ja
toimitetuiksi asianmukaisille elimille

8)

huolehtia tilinpäätöksen ajallaan valmistumisesta ja sen noudattamisesta sekä
vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelman tekemisestä.

16 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri aina kaksi yhdessä.

17 §
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Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Päättyneen vuoden tilit ja yhdistyksen toimintaa
koskevat muut asiakirjat on jätettävä vuosikokouksen valitsemille tilintarkastajille vähintään
kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä johtokunnalle yhdistyksen vuosikokousta varten laadittu kirjallinen lausunto viimeistään seitsemäntenä päivänä ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajilla on oikeus suorittaa vuositilintarkastuksen ohella, joka käsittää myös yhdistyksen hallinnon tarkastuksen, kassan ja kirjanpidon valvontatarkastus, milloin he katsovat sen
tarpeelliseksi.
18 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen vuosikokouksessa, jos sitä
koskeva kirjallinen esitys on jätetty johtokunnalle viimeistään vuosikokousta edeltäneen vuoden
loppuun mennessä ja vähintään kolme neljäsosaa kokoukseen osallistuvista äänivaltaisista
yhdistyksen jäsenistä päätöstä kannattaa.
19 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat viimeisen kokouksen päättämällä tavalla
käytettävä lasten hyvinvointia edistäviin tarkoituksiin.
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