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TAMPEREEN ENSI- JA TURVAKOTI RY:N SÄÄNNÖT
vuosikokous hyväksynyt 26.3.2009
yhdistyksen ylimääräinen kokous
hyväksynyt 25.11.2009
vuosikokous 25.3.2010

NIMI JA KOTIPAIKKA
1§
1. Yhdistyksen nimi on Tampereen ensi- ja turvakoti ry, josta näissä säännöissä
käytetään nimitystä yhdistys.
2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, toiminta-alue koko maa.
3. Yhdistys on perustettu 1945.

TARKOITUS
2§

Yhdistys toimii kansalaisjärjestönä, jonka tehtävänä on
edistää lapsen oikeutta suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen,
tukea vanhemmuutta ja perheitä, erityisesti kriisitilanteissa.
ehkäistä perheväkivaltaa.
toimia vanhusten aseman, sosiaalisen turvallisuuden ja elämänolosuhteiden
parantamiseksi.
toimia kansalaisjärjestönä, joka aktivoi, tukee ja edistää ihmisten omaehtoista
osallistumista.
mahdollistaa eri-ikäisten ihmisten osallistuminen ja sukupolvien välinen
vuorovaikutus.
toimia terveiden elintapojen edistämiseksi.

TEHTÄVÄT
3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tavoittelematta
-

pitää yllä ensikotia, jossa järjestetään ympärivuorokautista kuntouttavaa hoitoa
ja siihen liittyviä palveluita.
ylläpitää turvakotia perheväkivallan kohteeksi tai sille uhanalaiseksi joutuneille
henkilöille.
järjestää lasten ja perheiden hyvinvointia edistävää sekä lasten kasvatusta
tukevaa, ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä avopalvelun keinoin.
järjestää vanhuksille päivätoimintaa ja kuntouttavaa päivätoimintaa ja muita
vastaavia avopalveluja.
järjestää vanhusten elämää tukevia asumispalveluita ja siihen liittyviä
tukipalveluita.
tarjoaa vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa.
harjoittaa alaa koskevaa julkaisu-, tiedotus- ja valistustoimintaa sekä tutkimusja kehittämistoimintaa.
osallistuu alansa kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
omistaa tai vuokraa asuntoja, joita edelleen vuokrataan vanhuksille ja
vammaisille asumispalvelun toteuttamiseksi.
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omistaa tai vuokraa asuntoja, joita edelleen vuokrataan väliaikaisiksi asunnoiksi
ensi- ja turvakodista lähteville lapsiperheille.
voi harjoittaa toimintansa tukemiseksi ravitsemis- ja/tai kioskitoimintaa.
perustaa ja kartuttaa toimintaa tukevia erillisrahastoja sekä kerätä varoja
toimintaansa vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja ja järjestämällä
arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

-

Yhdistys voi omistaa samansuuntaista toimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkeita.
JÄSENET
4§
1. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen Suomen kansalainen tai
ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa sekä suomalainen oikeuskelpoinen
yhteisö tai säätiö.
2. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
3. Jäsenet hyväksyy hallitus.
4. Jäsenen tulee hyväksyä yhdistyksen tarkoitus ja suorittaa säädetyt jäsenmaksut.
5. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous.
6. Tämän pykälän säännökset eivät loukkaa jo saavutettuja kannatus- tai muita
jäsenoikeuksia.
5§
1. Yhdistyksen jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
2. Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroilmoitus on
saapunut.
3. Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi kahden peräkkäisen vuoden maksamattomien
jäsenmaksujen jälkeen.
4. Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voidaan erottaa yhdistyksen
kokouksen päätöksellä.

PÄÄTÖSVALTA
6§
1. Päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jossa kullakin jäsenellä on yksi ääni.
2. Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään huhtikuussa.
3. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi
tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta vaatii.
4. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.
5. Kutsu vuosikokoukseen lähetetään jäsenille kirjallisesti, sähköpostilla tai
julkaistaan paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä / vähintään 14 päivää, muihin
kokouksiin vähintään 7 päivää ennen kokousta.
7§
1. Yhdistyksen vuosikokouksen tehtävänä on
-

valita kokouksen toimihenkilöt.
käsitellä edellisen toimintavuoden vuosi - ja tilikertomukset sekä
tilintarkastajien lausunto.
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-

päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
päättää jäsenmaksuista.
hyväksyä ja vahvistaa yhdistykselle talousarvio ja vuosisuunnitelma
seuraavaa toimintavuotta varten.
valita toimintakaudeksi yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
valita kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa toimintavuodeksi.
päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

2. Yhdistyksen toimikausi on kalenterivuosi.
3. Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen tehtävä on käsitellä kokouksen
järjestäytymiseen kuuluvien asioiden lisäksi ne asiat, joita varten kokous on
kutsuttu koolle.
4. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.
5. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.
6. Vaadittaessa vaalit on toimitettava suljetuin lipuin.

8§
1. Hallitus vastaa yhdistyksen asioiden hoidosta.
2. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen
jäsentä.
3. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi
kerrallaan.
4. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen.
5. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.
6. Ensimmäisen kerran erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.
9§
1. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta.
2. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
10 §
1. Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan
kanssa; aina kaksi yhdessä kirjoittavat yhdistyksen nimen. Yhdistyksen nimen voi
kirjoittaa yksin myös henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama
henkilökohtainen oikeus.
11 §
1. Yhdistyksen vuosikertomus laaditaan ja tilit päätetään kalenterivuosittain.
2. Tilit ja vuosikertomus sekä muut tilintarkastuksessa tarvittavat asiakirjat on
jätettävä tilintarkastajille viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.
3. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta.
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SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
12 §
1. Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä sääntöjen 6 §:n
mukaisesti koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa, jos kokouksessa
vähintään ¾ annetuista äänistä kannattaa muutosta.
2. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta.
YHDISTYKSEN PURKAMINEN
13 §
1. Yhdistyksen purkamisesta päätetään samalla tavalla kuin sääntöjen
muuttamisesta.
2. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat
yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan, jonka yhdistyksen viimeinen
kokous päättää.
14 §
1. Niissä asioissa, joista ei näissä säännöissä ole määräystä, noudatetaan
yhdistyslakia.

12.3.1993 / 18.5.1995 /26.3.2009/25.11.2009/25.3.2010

Säännöt astuvat voimaan Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymisen jälkeen.
Sääntömuutos rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 19.3.2010.

