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SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Apuomena r.y. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on:
- edistää ja ylläpitää Lohjan seudun aatteellisten yhdistysten yhteistyötä toimimatta
uskonnollisena tai poliittisena yhteisönä
- toimia jäsentensä yhteistyöelimenä
- kannustaa ja kouluttaa jäseniään alueelliseen väestövastuuseen
- kehittää jäsentensä toivomia ihmisten hyvinvointia edistäviä toimintoja
- lisätä eri-ikäisten asukkaiden yhteistoiminnan edellytyksiä ja toimintamahdollisuuksia Lohjan seudun eri alueilla
- jäsentensä avulla toimia syrjäytymisen ehkäisemiseksi
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää koulutus- ja muita informaatiotilaisuuksia, kokouksia, juhlia ja matkoja
- yhdistää jäsentensä erityisosaamisen laaja-alaiseksi toiminnaksi
- suunnittelee kansalaisten hyvinvointia tukevia, jäsenten yhteistoimintaprojekteja
sekä auttaa niiden valmistelussa ja toteuttamisessa.
- järjestää voittoa tavoittelematta tarkoituksensa toteuttamista tukevaa koulutusta ja
lähimmäispalvelutoimintaa, toimien avun tarvitsijoiden ja auttajien yhteyselimenä
- tukee auttajien työtä antaen suunnittelu- ja täytäntöönpanoapua
- pitää jäsentensä yhteisissä asioissa keskitetysti yhteyttä viranomaisiin ja muihin
yhteistyökumppaneihin sekä tekee aloitteita ja esityksiä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, jälkisäädöksiä sekä hakea toiminta- ja
projektiavustuksia
- omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta ja arvopapereita
- toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan maksullisia juhla- ja huvitilaisuuksia,
arpajaisia ja myyjäisiä
- harjoittaa kahvila-, ravintola-, kioski- ja julkaisutoimintaa
- voi vuokrata omistamiaan tiloja
3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt
hyväksyvä, Lohjan seudulla toimiva lohjalainen rekisteröity yhdistys tai Lohjan
seudulla toimiva rekisteröity alaosasto.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa,
Jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä ja kannatusjäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen ja kannatusjäsenen yhdistyksestä, jos tämä 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.
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5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseneltä ja kannatusjäseneltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää syyskokous.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 2 – 9 muuta jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi.
Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä
on kalenterivuosittain erovuorossa puolet
Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt sekä nimeää yhdistyksen toiminnalle tarpeelliset työryhmät ja
toimikunnat.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävänä on:
1. johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti
2. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
3. tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
4. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
5. asettaa tarpeelliset työryhmät ja toimikunnat
6. ottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä työehdot
7. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
8. pitää yhdistyksen jäsenrekisteriä.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä henkilö, kaksi yhdessä.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolmea viikkoa
ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syysjoulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
jäsenistä sitä hallitukselta erityistä asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
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Kukin jäsen on oikeutettu lähettämään kokoukseen kaksi äänivaltaista edustajaa.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella edustajalla yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa
kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai
ilmoittamalla paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa 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 tilivelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja
7. päätetään tarvittaessa hallituksen jäsenmäärästä 6 §:n rajoissa ja valitaan muut
jäsenet erovuoroisten tilalle
8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
9. päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta sääntöjen 10 §:n rajoissa ja
mahdollisesta koollekutsumislehdestä
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi käytetään yhdistyksen
varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla.

