Nuoret Lesket ry säännöt
(sääntömuutos rekisteröity 1.12.2020)

Nuoret Lesket ry säännöt
1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Nuoret Lesket ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Näissä säännöissä käytetään
yhdistyksestä nimeä järjestö tai yhdistys.

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Järjestön tarkoituksena on toimia työikäisten leskien ja heidän lastensa vertaistukijärjestönä sekä
vaikuttamis -ja asiantuntijatahona edistääkseen leskien ja leskiperheiden hyvinvointia, oikeutta tukeen sekä
taloudellista ja juridista asemaa yhteiskunnassa. Tavoitteiden toteuttamiseksi Nuoret Lesket ry järjestää
vertaistukitoimintaa, tarjoaa neuvontaa, edistää leskien järjestäytymistä sekä jäsentensä välistä yhteistyötä
sekä antaa lausuntoja ja esityksiä ja pitää tässä tarkoituksessa yhteyttä viranomaisiin ja muihin
päätöksentekijöihin. Järjestö tekee tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyötä muiden järjestöjen sekä
koulutus-ja tutkimustahojen kanssa. Järjestö tukee tasapuolisesti jäsentensä itsenäisesti suorittamaa
edunvalvontatyötä. Tämä tapahtuu antamalla lausuntoja ja näkökantoja käytettäväksi edunvalvontaasioiden hoitamisessa. Yhdistys myös antaa neuvoja ja tukea edunvalvonta-asioissa yksittäisille jäsenille.
Toimintansa tukemiseksi järjestö voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja ja panna toimeen
asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Järjestö on uskonnollisesti, aatteellisesti ja poliittisesti
sitoutumaton.

3. § Jäsenet
Järjestöön voi kuulua varsinaisena jäsenenä tai kannatusjäsenenä. Järjestön varsinaiseksi jäseneksi voivat
liittyä työikäisenä leskeytyneet henkilöt. Kannatusjäseneksi voidaan ottaa oikeuskelpoisia yhteisöjä,
yrityksiä ja rekisteröityneitä leskien paikallisyhdistyksiä sekä henkilöitä, jotka haluavat tukea toimintaa.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten 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 yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis-ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Kannatusjäsenten liittymis-ja jäsenmaksun vahvistaa vuosittain hallitus. Varsinaisina jäseninä olevilta
henkilöiltä ja kannatusjäseniltä voidaan periä erisuuruiset liittymis- ja jäsenmaksut.

6. § Hallitus
Hallituksen muodostavat vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta viiteen
(3-5) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy, kun uusi jäsen
valitaan. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi halutessaan pyytää avukseen asiantuntijoita, joilla on hallituksen kokouksessa läsnäolo ja
puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kirjallisesta kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään viikkoa aikaisemmin. Hallitus voi halutessaan
pitää kokoukset sähköisesti. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota
on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan kannattama mielipide paitsi vaaleissa arpa. Hallituksen tehtävänä on järjestää yhdistyksen
hallinto ja valvoa sen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti. Hallituksen
on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla
järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä. Hallitus laatii strategiset linjaukset toiminnalle ja edunvalvontatyölle
sekä valvoo ja arvioi niiden toteutumista. Hallitus toimii yhdistyksen työntekijöiden työnantajana.

7. § Järjestön nimen kirjoittaminen
Järjestön nimen kirjoittavat järjestön puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja
rahastonhoitaja kaksi yhdessä, sekä yksin se tai ne toimi- ja luottamushenkilöt, jotka hallitus siihen määrää.

8. § Tilinpäätös ja tilintarkastus
Järjestön tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan maaliskuun loppuun mennessä
tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on luovutettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle
huhtikuun loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammikesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokouskutsu on toimitettava vähintään kolme viikkoa

aikaisemmin postitse tai sähköpostitse. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta.
Etäyhteyden kautta osallistumisesta on ilmoitettava viikkoa ennen kokousta yhdistyksen toimistolle.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella
varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä on läsnäolo ja
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. § Varsinainen kokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi
9. valitaan mahdolliset hallituksen avuksi valittavat asiantuntijat
10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen
varat luovutettava sääntöjen 2 §:ssä ilmenevään tarkoitukseen viimeisen yhdistyksen kokouksen
päättämällä tavalla.

