Suomen Senioriliike - Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry
Pateentti ja Rekisterihallituksen 17.1.2017 hyväksymät säännöt
Yhdistyksen rekisterinumero: 200.905

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Senioriliike - arvokkaan vanhenemisen puolesta ry, ruotsiksi Finlands
Seniorrörelse - för ett värdigt åldrande rf ja sitä nimitetään näissä säännöissä Senioriliikkeeksi. Yhdistyksen
kotipaikka on Vantaan kaupunki ja toiminta-alueena koko Suomi. Yhdistys on poliittisista puolueista
riippumaton, yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon.
2§ Tarkoitus ja toiminta

•

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ikääntyvien ja vanhusten yhteiskunnallista tasa-arvoa,
hyvinvointia sekä arvokasta vanhenemista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

•

Edistää ikääntyvien ja vanhusten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä
toimintakyvyn ylläpitämistä omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä tukien.

•

Kohottaa iäkkäiden yhteiskunnallista arvostusta tuomalla esille ikääntymistä ja ikäihmisiä
voimavarana.

•

Edistää tasa-arvoa eläkeläisten verotuksessa ja eläkkeiden kehityksessä suhteessa
palkansaajiin.

•

Edistää ikääntyville ja iäkkäille sopivien palvelujen, asumismuotojen ja liikkumisen sekä
muun arkielämän esteettömien ratkaisujen kehittämistä.

•

Pyrkii vaikuttamaan asuntopolitiikkaan niin, että eläkkeillä elävien ihmisten tarpeiden
mukaisia, kohtuuhintaisia asumisvaihtoehtoja on tarjolla riittävästi.

•

Toimii asiantuntijana ikääntyvien hyvinvointiin, asumiseen ja toimeentuloon liittyvissä
asioissa.

•

Korostaa monipuolisia palveluja ikäihmisten perusoikeuksina.

•

Toteuttaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa kokeilu-, tutkimus-, kehitys- ja
koulutushankkeita seniorien hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseksi.

•

Järjestää ikääntymiseen liittyvää neuvontaa ja esitelmätilaisuuksia.

•

Toimii yhteistyössä ikääntyneiden hyvinvointi-, terveys-, sosiaali-, asumis-, kulttuuri- ja
muita palveluja tarjoavien julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijatahojen
kanssa.

•

Pyrkii toiminnallaan ehkäisemään ikäihmisiin kohdistuvaa laiminlyöntiä ja syrjintää.

•

Vaikuttaa valtakunnalliseen, alueelliseen ja kunnalliseen päätöksentekoon iäkkäiden
hyvinvointiin ja tarpeisiin liittyvissä asioissa

•

Avustaa ja tukee aluetoimintaa ja alueyhdistyksiä ja niiden jäseniä näiden toimiessa
Senioriliikkeen tarkoituksen toteuttamiseksi.

•

Myöntää aluetoiminnoille avustuksia.

3§ Taloudellinen toiminta

Yhdistyksellä on oikeus toimintaansa varten omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä ottaa vastaan
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
Varojen saamiseksi yhdistys voi toimintaansa varten, hankittuaan siihen tarvittaessa asianomaisen luvan,
toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja juhlia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää
seminaareja, konferensseja ja koulutusta.
Yhdistys voi tarvittaessa perustaa taloudellisia tukiyhdistyksiä.

4§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, tai rekisteröity yhdistys, joka haluaa
toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja toiminta-ajatuksen mukaisesti.
Senioriliikkeen jäsenet voivat muodostaa alueyhdistyksiä tai alueellisia toimikuntia. Alueellinen
organisoituminen tapahtuu paikallisten Senioriliikkeen jäsenten päätöksellä. Alueyhdistyksen maantieteellisen
alueen määrittelee Senioriliikkeen hallitus.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilöitä,
jotka ovat aktiivisesti osallistuneet yhdistyksen toimintaan ja erityisen ansiokkaasti vaikuttaneet yhdistyksen
toiminta-ajatuksen ja toimintaperiaatteiden toteuttamiseen.

5§ Jäsenmaksu

Varsinaisilta henkilö- ja yhdistysjäseniltä sekä kannattavilta jäseniltä peritään jäsenmaksut, joiden suuruuden ja
maksuajan määrää yhdistyksen syyskokous. Varsinaisen jäsenenä oleva yhdistys, jonka jäsenmäärä on yli
viisisataa, maksaa jäsenmaksunkaksinkertaisena. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta
vapautettuja.
Senioriliike tilittää tarvittaessa jäsenmaksusta alueyhdistykselle osuuden, jonka suuruudesta seuraavalle
kalenterivuodelle päättää yhdistyksen syyskokous.

6§ Jäsenen eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Eroamisvuoden jäsenmaksua ei palauteta.
Hallitus voi erottaa jäsenen tai jäsenyhdistyksen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
tai on todistettavasti toiminut yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja tarkoitusperien vastaisesti. Ennen
erottamispäätöksen käsittelyä on erotettavalle, paitsi jäsenmaksun laiminlyöneelle, varattava mahdollisuus tulla
kuulluksi.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden
vuoden ajalta.

7§ Hallitus

Yhdistyksen asioista vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään yhdeksän
muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukselle voidaan valita enintään kolme varajäsentä.
Puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on
vuoroittain erovuorossa yksi kolmasosa (1/3).Erovuoroiset arvotaan ensimmäisessä valintakokouksessa, jonka
jälkeen eroaminen tapahtuu vuorovuosin.
Puheenjohtajan ja hallituksen valitsee syyskokous. Hallitus valitsee keskuudestaan 1. ja 2. varapuheenjohtajan ja
ottaa itselleen sihteerin ja valitsee muut yhdistyksen tarvitsemat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa avukseen
työvaliokunnan valmistelemaan juoksevia asioita sekä nimetä tarvittavia työryhmiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun
vähintään kolmasosa hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti jonkin toimintaan tai talouteen liittyvän
asian käsittelemiseksi vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä ja kutsu kokoukseen on lähetetty vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävänä on:
-

Vastata yhdistyksen toiminnasta.
Päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä
Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panna yhdistyksen kokousten päätökset
täytäntöön
Asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät sekä päättää niiden tehtävistä ja
valtuuksista
Pääsihteerin ja muiden työntekijöiden palkkaamisesta ja työehdoista päättää hallitus. Tehtävien
edellyttämän toimintavaltuuden antaminen kuuluu myös hallitukselle.
Valita yhdistyksen edustajat yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on sekä niihin valtakunnallisiin elimiin,
joihin yhdistyksellä on mahdollisuus valita edustajia
Seurata, että Senioriliikkeen ja alueorganisaatioiden toimintaa johdetaan näiden sääntöjen ja kokousten
sekä hallituksen päätösten mukaan 8.Käsitellä hallituksen jäsenten esittämät tai muulla tavoin
hallitukselle esitetyt ehdotukset

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä pääsihteerin kanssa, kaksi yhdessä.
Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilölle yhdessä puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan kanssa.

9§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on annettava tilinpäätösasiakirjat toiminnantarkastajille
viimeistään kalenterivuoden jälkeisen maaliskuun 15. päivään mennessä. Toiminnantarkastus on suoritettava
huhtikuun 15. päivään mennessä.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään hallituksen kutsusta. Yhdistyksen varsinainen kevätkokous pidetään
viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla henkilöllä yksi ääni. Varsinaisena jäsenenä
olevan yhdistyksen äänimäärä määräytyy jäsenluvun mukaan siten, että jos sen jäsenmäärä on enintään
viisisataa, sillä on yksi ääni ja jos jäsenmäärä on yli viisisataa, sillä on kaksi ääntä.
Päätökseksi tulee eniten ääniä saanut esitys. Kannattavilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

11§ Kokouskutsut

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenen
ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyillä sähköpostilla, kirjeillä tai ilmoituksella Suomen Seniorilehdessä, joka
lähetetään kaikille jäsenille. Mikäli kutsu julkaistaan Suomen Seniorilehdessä, sen tulee ilmestyä aikaisintaan
kuusi viikkoa ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

12§ Varsinaiset kokoukset

Ennen kokousta tarkastetaan varsinaisina jäseninä olevien yhdistysten edustajien valtakirjat ja niiden perusteella
määräytyvät äänimäärät.
Kevätkokouksessa, järjestäytymisasioiden lisäksi
−
−
−
−
−
−

esitetään tilinpäätös (vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase)
esitetään toiminnantarkastajien lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
valitaan 3 – 5-jäseninen nimitysvaliokunta tekemään ehdotusta syyskokouksessa valittavasta hallituksen
puheenjohtajasta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä sekä toiminnantarkastajista
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat
−
−
−
−
−
−
−

päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
päätetään jäsenmaksujen suuruudet
päätetään toiminnantarkastajien palkkiot seuraavalle vuodelle
valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden
tilejä ja hallintoa
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 13§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta. Päätös on pätevä, mikäli vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä on sitä kannattanut.

14§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä. Samalla on päätettävä yhdistyksen varojen käytöstä. Varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen
ja toiminta-ajatuksen edistämiseen. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

