Vesaisten.................................................piirin ry:n säännöt
1§
Yhdistyksen nimi on Vesaisten .......................................piiri ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri, ja se
kuuluu jäsenenä Vesaisten Keskusliittoon.
2§
Yhdistyksen kotipaikka on .........................................kaupunki/kunta..............................................……………………..
läänissä ja toiminta-alue on .............................................................………………………………………………………
I TARKOITUS
3§
Piirin tarkoituksena on
- edistää lasten, varhaisnuorten ja perheiden henkistä sekä fyysistä hyvinvointia
- edistää sosiaalista hyvinvointia
- edistää terveitä elämäntapoja
- toimia lasten oikeuksien puolustajana Yhdistyneiden Kansakuntien Lapsen Oikeuksien Sopimuksen sekä ihmisyyden
hengessä
- tukea lasten kasvua tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi alkiolaisessa hengessä, tarjoamalla tilaisuuksia itsensä
toteuttamiseen ja kehittämiseen
- toimia lasten ja perheiden etujärjestönä
- edistää erilaisuuden hyväksymistä
4§
Tarkoitustaan piiri toteuttaa
- tukemalla ja ohjaamalla jäsenjärjestöjään yhteistoiminnassa muiden lapsi- ja varhaisnuorisojärjestöjen sekä
keskustalaisten piirijärjestöjen kanssa
- järjestämällä alueellaan kulttuuri- ja liikuntatapahtumia, leirejä, retkiä ym. toimintaa lapsille, varhaisnuorille ja perheille
- järjestämällä koulutusta
- tiedottamalla
Toimintansa tukemiseksi piiri on oikeutettu omistamaan kiinteätä omaisuutta, vastaanottamaan avustuksia ja
toimeenpanemaan arpajaisia ja varainkeräyksiä hankittuaan siihen asianomaisen luvan, sekä harjoittamaan
kioskikauppaa.
II JÄSENET
5§
Piirin jäseneksi pääsee jokainen piirin hallituksen hyväksymä piirin toiminta-alueella toimiva rekisteröity Vesaisten
aluejärjestö tai osasto.
6§
Jokainen jäsen maksaa vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Piirin jäsenistä ja osastojen
henkilöjäsenistä pidetään luetteloa.
7§
Jäsen voi erota piiristä tekemällä kirjallisen ilmoituksen piirin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä
piirin kokouksen pöytäkirjaan. Kulumassa olevan vuoden jäsenmaksut on eroavankin jäsenen maksettava.
8§

Piirin hallitus voi erottaa piirin jäsenyydestä jäsenen, jonka toiminta on sääntöjen vastaista. Ennen erottamispäätöksen
tekoa on asiasta pyydettävä Vesaisten Keskusliiton hallituksen lausunto.
III PIIRIN KOKOUKSET
9§
Piirin vuosikokous pidetään ennen huhtikuun 1. päivää. Syyskokous pidetään syys-marraskuussa. Ylimääräisiä
kokouksia pidetään, milloin hallitus niin päättää, tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.
10 §
Piirin vuosikokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta piirin alueella leviävässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella.
Piirin kokouksiin saavat jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenjärjestöt lähettää täysivaltaisia edustajia, jokainen aluejärjestö
ja osasto yhden (1) edustajan kutakin alkavaa 25 jäsentä kohti.
Kokouksessa päätökseksi tulee enemmistön mielipide ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi
vaaleissa arpa. Kullakin täysivaltaisella edustajalla on kokouksessa yksi ääni. Puhe- ja läsnäolo-oikeus piirin kokouksissa
on osastojen puheenjohtajilla. Kokous voi päätöksellään myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden muillekin.
11 §
Vuosikokouksessa:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. valitaan kaksi(2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. esitetään piirin toimintakertomus ja päätetään siitä
5. esitetään piirin tilit ja tilintarkastuskertomus
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, taloudenhoitajalle ja muille
tilivelvollisille
7. valitaan edustajat Vesaisten Keskusliiton liittokokoukseen Vesaisten Keskusliiton sääntöjen mukaisesti, kullekin
edustajalle valitaan varaedustaja
8. valitaan ehdokkaat ja heille varaehdokkaat Vesaisten Keskusliiton valtuuskuntaan Vesaisten Keskusliiton sääntöjen
mukaisesti
9. annetaan evästyksiä Vesaisten Keskusliiton liittokokoukseen lähetettäville edustajille sekä
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten esittämät asiat
yhdistyslain 24 §:n määräykset
12 §
Syyskokouksessa:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
5. päätetään siitä, miten tiedonannot toimitetaan jäsenille

huomioonottaen

6. päätetään eri kokouksiin lähetettävien edustajien matkakorvauksista, hallituksen jäsenille maksettavista korvauksista
sekä tilintarkastajien palkkioista
7. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksu
8. päätetään seuraavan vuoden talousarviosta
9. valitaan
a) piirin hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös piirin puheenjohtajaksi
b) hallituksen jäsenet sekä varajäsenet
c) kaksi(2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
d) edustajat ja varaedustajat niihin kokouksiin, joissa piirillä on edustusoikeus
e) muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat, sekä
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten esittämät asiat
huomioonottaen
yhdistyslain 24 §:n määräykset.
IV PIIRIN HALLITUS
13 §
Piiriä edustaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään
kymmenen (10) muuta jäsentä, sekä 0-11 varajäsentä. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi alkaa
valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
14 §
Hallitus valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kolme-viisi (3-5) jäsenisen
työvaliokunnan sekä ottaa muut tarvittavat toimihenkilöt ja asettaa työryhmät. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide
ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
15 §
Hallituksen tehtävänä on:
- vastata piirin taloudesta ja tilinpidosta
- kutsua piirin kokoukset koolle
- toteuttaa piirin kokouksissa tehdyt päätökset
- asettaa tarvittavat työryhmät
- antaa piirin toimihenkilöistä sekä asetetuista työryhmistä heti valinnan tapahduttua tiedot Vesaisten Keskusliitolle sekä
toimittaa aikanaan toimintakertomus ym. tiedot Vesaisten Keskusliitolle
- hyväksyä piirin jäsenet
- pitää jäsenistä luetteloa
- valita piirille työntekijät
- olla yhdyssiteenä osastojen ja Vesaisten Keskusliiton välillä
- kerätä jäsenmaksut, sekä
- täyttää muut hallitukselle annetut tehtävät.
V LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT
16 §
Hallituksen p u h e e n j o h t a j a
- kutsuu hallituksen jäsenet tarvittaessa koolle
- johtaa hallituksen kokouksissa ja piirin ylimääräisissä kokouksissa puhetta
- huolehtii päätösten toteuttamisesta, sekä
- valmistelee ja esittelee hallituksessa esille tulevat asiat yhdessä piirin työntekijän kanssa.
Piirin t y ö n t e k i j ä
- johtaa vesaistoimintaa piirin alueella hallituksen ohjeiden mukaan
- toimii työryhmien ja kokousten sihteerinä
- hoitaa piirin tiedotuksen
- laatii ennen helmikuun 15. päivää piirin toimintakertomuksen ja tilit piirin varojen hoidosta ja toimittaa niitä kaksi (2)
kappaletta Vesaisten Keskusliittoon
- suunnittelee ja johtaa piirin tarvitsemien varojen hankintaa, sekä
- hoitaa muun talouden

17 §
Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille viimeistään maaliskuun 1. päivänä.
18 §
Piirin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä piirin työntekijän
kanssa.
VI SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN JA MUUTTAMINEN SEKÄ PIIRIN PURKAMINEN
19 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta tai piirin purkamisesta on päätettävä sitä varten koolle kutsutussa piirin kokouksessa
vähintään kahdenkolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Jos piiri päätetään purkaa tai se lakkautetaan, on
sen hallussa olevat varat luovutettava Vesaisten Keskusliitolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen
toimintaan purkamispäätöksen tehneen kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla.
20 §
Näille säännöille ja niihin tehtäviin muutoksiin on hankittava Vesaisten Keskusliiton hallituksen hyväksyminen.
21 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

