Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

1§
Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto.
2§
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.
I TARKOITUS
3§
Liiton 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
- toimia lasten ja perheiden etujärjestönä
- edistää erilaisuuden hyväksymistä
4§
Tarkoitustaan liitto toteuttaa
- tukemalla ja ohjaamalla jäsenjärjestöjään ja niissä toimivia henkilöitä
- järjestämällä valtakunnallisia kulttuuri- ja liikuntatapahtumia, leirejä ja retkiä
- toimittamalla tiedotteita jäsenjärjestöilleen lapsia, varhaisnuoria sekä perheitä koskevista kysymyksistä sekä
järjestämällä koulutusta
- tiedottamalla
Liitto on oikeutettu omistamaan kiinteätä omaisuutta, vastaanottamaan avustuksia ja toimeenpanemaan arpajaisia ja
varainkeräyksiä hankittuaan siihen asianomaisen luvan.
II JÄSENET
5§
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä sellaisen rekisteröidyn piirijärjestön, aluejärjestön tai osaston, joka
toimii liiton vahvistamien sääntöjen mukaan.
Piirijärjestön muodostavat sen alueella toimivat rekisteröidyt Vesaisten aluejärjestöt ja osastot. Aluejärjestön ja osaston
muodostavat samassa kunnassa asuvat yksityiset henkilöt. Lisäksi liitto voi ottaa kannattaviksi jäseniksi rekisteröityjä
yhdistyksiä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
6§
Jäsen voi erota liitosta tekemällä kirjallisen ilmoituksen liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä
liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Kulumassa olevan vuoden jäsenmaksut on eroavankin jäsenen
maksettava.
7§
Piirin erottamisesta liiton jäsenyydestä päättää liittokokous, hallituksen perustellun esityksen pohjalta.

8§
Jokainen jäsen suorittaa jäsenmaksua sen määrän, jonka valtuuskunnan syyskokous seuraavaa kalenterivuotta varten
päättää.
III LIITTOKOKOUS
9§
Liitossa on päätösvalta liittokokouksella ja valtuuskunnalla.
Valtuuskunta käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, joita ei ole näissä säännöissä pidätetty liittokokoukselle tai joista
liittokokous ei ole tehnyt päätöstä tai jotka eivät ole siinä vireillä.
10 §
Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi touko-syyskuussa hallituksen ilmoittamana aikana ja määräämässä
paikassa.
Ylimääräisiä liittokokouksia pidetään milloin valtuuskunta tai hallitus niin päättää tai jos vähintään 3 piiriä tai vähintään
1/3 liiton jäsenistä kokouksensa perusteella sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten.
11 §
Liittokokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta liiton järjestölehdessä julkaistulla
tiedonannolla.
12 §
Liittokokoukseen on oikeus lähettää täysivaltaisia edustajia:
1. Jokaisella aluejärjestöllä ja osastolla yksi edustaja kutakin alkavaa 100 jäsentä kohti
2. jokaisella piirillä yksi edustaja kutakin jäsenyhdistystensä alkavaa 2000 jäsentä kohti
3. kannattavista jäsenistä Suomen Keskusta, Suomen Keskustanaiset ja Nuoren Keskustan Liitto
edustajaa.

kukin kolme

Kullakin täysivaltaisella edustajalla on liittokokouksessa yksi ääni. Kokous voi päätöksellään myöntää puhe- ja läsnäolooikeuden muillekin.
13 §
Varsinaisessa liittokokouksessa päätetään mm. seuraavista asioista:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t), kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. käsitellään hallituksen antama kertomus edellisen liittokokouksen jälkeisestä toiminnasta sekä selostus liiton
taloudellisesta tilasta
5. päätetään liiton suuntaviivoista seuraavaan liittokokoukseen asti
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä kaksi varapuheenjohtajaa, joita kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja
varapuheenjohtajiksi, toimikaudeksi, joka alkaa välittömästi liittokokouksen jälkeen ja kestää seuraavaan varsinaiseen
liittokokoukseen saakka
7. valitaan jäsenet ja näille varajäsenet valtuuskuntaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi
8. käsitellään muut valtuuskunnan ja hallituksen esittämät asiat ja ne asiat, mitkä liiton jäsenet ovat viimeistään
neljäkymmentä (40) päivää ennen liittokokousta hallitukselle kirjallisesti esittäneet ja mitkä liittokokous ottaa
käsiteltäväksi kuitenkin huomioonottaen yhdistyslain 24. pykälän määräykset.
14 §
Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään ne asiat, mitkä kokouskutsussa on mainittu sekä ne kokouksessa esitetyt
asiat, mitkä kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin huomioimalla yhdistyslain 24. pykälän määräykset.

IV VALTUUSKUNTA
15 §
Valtuuskuntaan kuuluu liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa ja vähintään 30 ja enintään 80 jäsentä sekä
vähintään 30 ja enintään 80 varajäsentä.
Valtuuskuntaan valitaan kustakin piiristä yksi jäsen ja tämän lisäksi yksi jäsen piirien jäsenosastojen yhteisen
jäsenmäärän kutakin alkavaa 2000 jäsentä kohti sekä yksi (1) jäsen Nuoren Keskustan Liitosta. Valtuuskunnan jäsenten
valitseminen tapahtuu joka kolmas vuosi pidettävässä varsinaisessa liittokokouksessa. Valtuuskunnan jäsenten
toimikausi alkaa välittömästi vaalin jälkeen ja kestää seuraavaan sääntömääräiseen liittokokoukseen saakka. Liiton
hallituksen jäsenillä, piirien puheenjohtajilla sekä liiton, piirien ja osastojen toimihenkilöillä on oikeus osallistua
valtuuskunnan kokoukseen.
Puhe- ja läsnäolo-oikeuden valtuuskunta voi myöntää kokouksessa muillekin.
Valtuuskunnan kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista sekä vähintään puolet
valtuuskunnan jäsenistä on läsnä.
Valtuuskunnan kokouksessa tulee päätökseksi enemmistön mielipide, äänten tasan sattuessa se mielipide, johon
kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa arpa.
16 §
Valtuuskunta kutsutaan koolle lähettämällä kirjallinen kutsu kokouksesta kaikille valtuuskunnan varsinaisille jäsenille ja
kaikille piirijärjestöille vähintään 15 päivää ennen kokousta.
17 §
Valtuuskunnan vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-lokakuussa.
Valtuuskunnan ylimääräisiä kokouksia pidetään kokouskutsussa määrättävien asioiden käsittelemistä varten, milloin
hallitus niin päättää tai jos vähintään kolme (3) jäsenpiiriä tai vähintään 1/10 valtuuskunnanjäsenistä sitä kirjallisesti
hallitukselta vaatii.
18 §
Valtuuskunnan vuosikokouksessa:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja kaksi(2) pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat
2. todetaan kokouksen osanottajat, sen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. esitetään liiton toimintakertomus ja päätetään siitä
4. esitetään tilit ja tilintarkastuskertomus, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle, liiton työntekijöille ja muille tilivelvollisille
5. käsitellään joka kolmas vuosi varsinaiselle liittokokoukselle esitettävät asiat
6. käsitellään muut hallituksen jäsenten esittämät asiat huomioonottaen yhdistyslain 24. pykälän määräykset.
19 §
Valtuuskunnan syyskokouksessa:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat
2. todetaan kokouksen osanottajat, sen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
4. päätetään tilintarkastajien palkkioista sekä puheenjohtajille ja hallitukselle maksettavista korvauksista
5. määrätään seuraavana vuonna perittävä jäsenmaksu
6. päätetään seuraavan vuoden talousarviosta
7. valitaan:
a) kolme (3) jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle
b) kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa,

10. käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat huomioonottaen yhdistyslain 24. pykälän määräykset.
V HALLITUS
20 §
Liittoa edustaa lainmukaisesti hallitus, johon kuuluvat liittokokouksessa valittavat liiton hallituksen puheenjohtaja sekä
kaksi varapuheenjohtajaa ja valtuuskunnan kokouksessa valittavat yhdeksän (9) hallituksen jäsentä.
Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kolmasosa (1/3) on kerrallaan erovuorossa.
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
21 §
Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Se on
päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kuusi (6) jäsentä, joista yksi puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista.
22 §
Hallituksen tehtävänä on:
- valita keskuudestaan vuoden ensimmäisessä kokouksessa juoksevien asioiden hoitamista varten 3- 5 jäseninen
työvaliokunta
- asettaa muut tarvittavat toimikunnat
- hyväksyä piirijärjestöjen, aluejärjestöjen ja osastojen säännöt sekä niiden sääntöjen muutokset
- ottaa liiton palvelukseen tarvittavat toimihenkilöt, laatia heille ohjesäännöt ja sopia heidän palkoistaan
- huolehtia liiton omaisuuden hoidosta
- johtaa liiton toimintaa
- määrätä liiton kokousten aika ja paikka sekä kutsua ne koolle
- valmistella liiton kokousten ohjelmat sekä laatia esityslista ja valmistella siinä mainitut asiat
- valmistaa ja esittää valtuuskunnalle toimintakertomus ja tilit, jotka päätetään kalenterivuosittain
- panna täytäntöön valtuuskunnan ja liittokokouksen päätökset
- suorittaa muut hallitukselle annetut tehtävät
VI LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT
23 §
Liiton puheenjohtajiston tulee valvoa, että liiton toimintaa johdetaan sääntöjen ja periaateohjelman hengessä ja liiton
elinten päätösten mukaisesti. Puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen sen työvaliokunnan ja johtaa puhetta kokouksissa
sekä avaa valtuuskunnan kokoukset ja liittokokouksen.
24 §
Liiton toimihenkilöiden tehtävänä on hallituksen osoitusten mukaisesti ohjata liiton toimintaa ja taloutta ja toteuttaa liiton
hallituksen päätökset sekä tehdä oma-aloitteisesti puheenjohtajalle ja hallitukselle esityksiä liiton toimintaa ja taloutta
koskevissa asioissa. Keskustoimiston esimiehenä toimii liittosihteeri.
25 §
Tilit on jätettävä tilintarkastajille ennen maaliskuun 1. päivää. Tilintarkastajat tarkastavat tilit ja antavat niistä
tilintarkastuskertomuksen hallitukselle maaliskuun 31. päivään mennessä.
VII YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
26 §
Liiton nimen kirjoittaa liiton puheenjohtaja yksin tai jompikumpi varapuheenjohtajista yhdessä liittosihteerin kanssa.
VIII YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN

27 §
Liiton purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä liiton tarkoituksen mukaiseen toimintaan
purkamispäätöksen tehneen kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla.
Päätös liiton purkamisesta on tehtävä sitä varten koolle kutsutussa liittokokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3)
äänten enemmistöllä.
28 §
Näihin sääntöihin tehtävistä muutoksista päätetään liittokokouksessa, joka on kutsuttu muutosehdotusta käsittelemään.
Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistö.

