YHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT

1§ Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on XXXX liike- ja virkanaiset ry, jota näissä säännöissä kutsutaan
yhdistykseksi. Yhdistyksellä on mahdollisuus käyttää suomenkielisen nimensä yhteydessä
kansainvälistä lyhennettä BPW (Business and Professional Women) tai ruotsinkielistä
nimeä.
Yhdistyksen kotipaikka on XXXXXX.
Yhdistyksen kieli on suomi/kielet ovat suomi ja ruotsi, ilmoitus- ja pöytäkirjakielenä suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on
1. toimia ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin
sitoutumattomana yhdistyksenä;
2. työskennellä tasa-arvon saavuttamiseksi yhteiskunnallisissa, taloudellisissa ja
koulutuksellisissa asioissa yhdessä muiden samaan päämäärään pyrkivien yhdistysten
kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin;
3. luoda eri aloilla ja eri maissa toimiville naisille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja solmia
ystävyyssuhteita ja muodostaa näin yhteistyöverkko, joka toimii jäsenistön tukena eri
elämäntilanteissa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. kannustaa ja tukee jäseniään tarjoamalle tietoa ja koulutusta;
2. järjestää jäsenilleen esitelmä-, keskustelu- ja kurssitilaisuuksia sekä yritysvierailuja.
Yhdistys pyrkii edistämään ystävyyttä, yhteistyötä ja ymmärtämystä kaikkien maiden liikeja virkanaisten kesken solmimalla kansainvälisiä yhteyksiä ja olemalla yhteistyössä
muiden vastaavien yhdistysten kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa alaansa
liittyvää julkaisutoimintaa, järjestää kulttuuri- ja viihdetilaisuuksia, arpajaisia ja myyjäisiä ja
harjoittaa näiden tilaisuuksien yhteydessä anniskelutoimintaa asianmukaisen luvan
saatuaan. Yhdistys hankkii toiminnalleen asianmukaisen luvan.
Yhdistyksellä voi olla rahastoja, joilla on erilliset säännöt.

3§ Yhteydet
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen liike- ja virkanaisten liitto – Finlands yrkeskvinnors
förbund Business and Professional Women Finland ry - nimisen yhdistykseen, jota
jäljempänä kutsutaan liitoksi.
Yhdistys suorittaa vuosittain liitolle sen syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
Yhdistystä edustavat liiton kokouksissa yhdistyksen valitsemat viralliset edustajat, joiden
lukumäärä määräytyy liiton sääntöjen perusteella.
4§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoituksen mukaan
toimivat työelämässä olevat tai olleet naiset. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Varsinaiset
jäsenet hyväksyy hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisen ansioitunut
henkilö. Yhdistyksellä voi olla kerrallaan vain yksi kunniapuheenjohtaja.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua yksi tai useampi henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut
yhdistyksen ja sen toiminnan hyväksi.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous
hallituksen esityksestä. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hänen on kuitenkin suoritettava
jäsenmaksu kuluvalta vuodelta.
Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen. jonka toiminta on yhdistyksen sääntöjen
vastaista tai jäsen ei ole suorittanut vuosittaista jäsenmaksuaan tilikauden loppuun
mennessä.

5§ Jäsenmaksut
Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden ja maksuajan
päättää yhdistyksen syyskokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.

Varsinaisten jäsenten suoritettavaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä määrätä
myös ylimääräinen jäsenmaksu, joka on suuruudeltaan korkeintaan varsinaisen
jäsenmaksun suuruinen.

6§ Päätösvalta
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joita ovat kevät-, syys- ja
ylimääräinen kokous. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa
äänestää päätettäessä toiminnantarkastajien valitsemisesta tai erottamisesta taikka
vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

7§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja sekä kolmesta viiteen (3 -5) muuta jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten
toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten että hallituksen muista jäsenistä on vuosittain
erovuorossa puolet. Toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta ja jatkuu
kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kahdeksi toimikaudeksi
peräkkäin.
Mikäli joku hallituksen jäsenistä valitaan hallituksen puheenjohtajaksi tai
varapuheenjohtajaksi, hänen toimikautensa puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana on
kaksi kalenterivuotta riippumatta aikaisemmasta hallituksen jäsenyydestä ja hänet voidaan
valita uudelleen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi myös seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi.
Jos hallituksen jäsen tulee ennen kaksivuotiskauden päättymistä estyneeksi hoitamaan
tehtäväänsä, täytetään paikka jäljellä olevaksi ajaksi yhdistyksen kokouksessa. Aikaa,
jonka henkilö on ollut täydennysvaalissa valittuna hallituksen jäsenenä, ei oteta lukuun
laskettaessa tässä pykälässä mainittua neljän (2+2) vuoden aikaa.

8§ Hallituksen kokoukset ja tehtävät
Hallitus valitsee keskuudestaan tai hallitukseen kuulumattomista varsinaisista jäsenistä
sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt sekä sopii työnjaosta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle myös jos kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti
vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

10§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii.

11§ Kokouskutsut
Kokouskutsut jäsenille lähetetään kirjeitse tai sähköpostitse, varsinaiseen kokoukseen
vähintään kahta viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään viikkoa
ennen kokousta.

12§ Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen osanottajat;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajanlausunto:
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille tilivelvollisille;
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen mahdollisesti esittämät asiat tai
jäsenten hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin jättämät, kevätkokoukselle
osoittamat asiat.

13§ Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuussa.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen osanottajat;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle;
6. esitellään hallituksen ehdotus yhdistyksen talousarvioksi seuraavalle tilikaudelle.
Määrätään jäsenten jäsenmaksu ja eräpäivä. Käsitellään ja hyväksytään talousarvio
seuraavalle tilikaudelle;
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
8. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen mahdollisesti esittämät asiat tai
jäsenten hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin jättämät, syyskokoukselle
osoittamat asiat.

14§ Varojen hoito, tilit ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja kirjanpitoa hallituksen valvonnassa sekä
laatii tilinpäätöksen, joka on toimitettava hallitukselle viimeistään viisi viikkoa ennen
kevätkokousta. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava
toiminnantarkastajalle kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on
annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

15§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on erikseen mainittava sääntöjen muuttamisesta.

16§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden
väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on erikseen mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen ero liitosta astuu voimaan kuuden (6) kuukauden kuluttua tiedonannosta
liitolle.
17§ Varojen käyttö yhdistyksen purkamisen jälkeen
Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päätettävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuiksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

18§ Yhdistyslain määräämät asiat
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

19§ Siirtymäsäännös
Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.
Mikäli tämä sääntömuutos tulee voimaan sellaisena aikana vuodesta, että syyskokous
voidaan pitää uusien sääntöjen mukaisesti, jatkuu sääntömuutoksen rekisteröintihetkellä
toimivan hallituksen toimikausi ko.
kalenterivuoden loppuun saakka ja syyskokous valitsee uusittujen sääntöjen edellyttämällä
tavalla hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Mikäli sääntömuutos tulee voimaan siten, että saman vuoden syyskokouksessa ei käsitellä
hallituksen jäsenten valintaa, jatkuu silloisen hallituksen toimikausi vielä koko seuraavan
kalenterivuoden ja tämän seuraavan vuoden syyskokous valitsee uusittujen sääntöjen
edellyttämällä tavalla hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

