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Voimassaolevat säännöt: 05 .70.2020 0B:21 :59

1§ Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry. Yhdistyksen
kotipaikka on Helsingin kaupunki )a toimlalueena pääkaupunkiseutu
Iähial-ueineen.

o 2§ YHDTSTYKSEN TARKOTTUS

Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:hyn, jota
näissä säännöissä nimltetänln Keskusllitoksi.

* Yhdistyksen tarkoituksena on paikallisena Kaatuneltten Omaisten
i l,iitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimia sotaorpojen ja muiden* kurtuneitten omaisten hyväksi valvomalla heidän etujaan ja

toimimalla heidän puolestaan.
Yhdistyksen tarkoituksena on myös vaa11a sodissa kaat.uneitten ja
sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa sekä edistää
kaatuneitten omaisten keskinäistä tuki- ja virkistystolmintaa.

3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää )a tallentaa tietoa
kaatuneitten omaisten vaiheista ja kokemukslsta sekä harjoittaa
afaan liittyvää tutkimusta. Yhdistys järjestää esitelmä- ia
keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja muita vastaavia
tapahtumia, harjoittaa julkaisu- fa tiedotustoimintaa, pitää
yhteyttä omaa toimintaa 1ähe11ä oleviin mulhln yhdistyksiin sekä
ylläpitää yhteyttä viranomaisiin, päättäjiin ja tiedotusväIineisiin.
Yhdistys jär:estää myös pienryhmätil-aisuuksia terjoten
j äsenistöllensä vertaj-stuki-j a }ähimmälstoimintaa.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi asiaankuufuvan luvan saatuaan
)Ar)estää arpajaisia ja rahakeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksla
ja testamentteja.

..a

-4.§'.,JÄsEN'ET;' "' , : 
'

'' r', yhdistyksen henkilö j äs_eniä ovat varsinaiset j äsenet, kannatus j äsenet
" )u t<unniaiäsenet Varsinaisiksi jäseniksi pääsevät sodassa kaatuneen
., ..ta'i.sodan seurauksena menehtyneen omaiset, joita ovaL aviopuoliso,
.' ]apsl, Iapsenlapsi ja sisarus ja jotka hyväksyvät yhdistyksen

tarkoituksen j a säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Kannatusjäseneksi hallitus :voi hyväksyä yhdistyksen tarkoitusperää

.:' Kunniajäseneksl voi vuos.,ikokous hallituksen esityksestä kutsua
hönkilön',.'"joka merkittäväIlä tavalla on edistänyt yhdistyksen
tåvoitteiden totäutumista.,' Kutsumista tulee kannattaa vähintään

". kolme neljäsosaa annetuista äänistä. KunniaSäsen on vapaa
j äsenmaksun suorlttamise.sta .

i hyväksyå' tukijäseneksi myös yhdistyksen tarkoitusperää, l}{allit,lls vo
kannattavan yhteisön.

5 § JASENLUETTELO

Yhdistyksen on pidettävä jäsenlstään luetteloa, johon merkitään
jäsenen täydellinen nimi, syntymäaika, kotipaikka sekä
Iiittymispäivä ja yhteystiedot.
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65 JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen jäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, ionka suuruus
kullekin jäsenryhmäIIe erikseen päätetään yhdistyksen
vuosikokouksessa seuraavalle vuodelle. Hakemuksesta voi yhdistyksen
hatlitus vapauttaa jäsenen maksusta määräajaksi tai toistaiseksi

o sairauden tai muun tähän verrattavan syyn perusteella.

7 S EROAM]NEN

- Jäsen voi erota yhdlstyksestä itmoittamalla siitä kirjallisesti
j fruflitukselle tai sen puheenjohtajalle tai itmoittamalla erosta
' yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväks1.

B§ EROTTAM]NEN

Jäsenen jätettyä erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kahtena
peräkkäisenä vuonna voi hallitus katsoa j äsenen eronneeksi. Jos
jäsen toimii yhdistyksen tarkoltusperien vastaisesti, yhdistyksen
vuosikokous voi erottaa hänet iäsenyydestään.

9§ KOKOUKSET

= 

yhdistyksen vuosikokous pldetään vuosittain maaliskuun loppuun

- 
mennessä. Yhdistyksen kokoukseL on kutsuttava koolle vähintään kaksi

: viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille kirjeellä
: tai sähköisesti.

- 
ytimääräinen kokous pldetään, jos yhdlstyksen kokous niin päättää

E tai ha]litus katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään 7/LO

- äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti
ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Yhdistyksen
kokouksessa on jokaisella henkilöjäsenelIä yksi ääni. TukijäseniIlä
ei ote äänioikeutta, mutta heidän edustajillaan on läsnäolo- )a
puheoikeus kokouksessa. Päätös tehdään yksinkertaisella äänten
Lnemmistöllä. Äant"än mennessä tasan ratkaisee kokouksen

'1'-'.'pr4heerrjohLajan ääni,.' vaaleissa kuitenkin arpa.

,'',.. ,,, 10 s-wosrKoKousAsrAT.
Yhdistyksen' vuösikokouksessa käsitellään seuraavat asiat :

1. Kokouksen avaus.
: 2. Valitaan kokouksen puheen;ohtaja Ja sihteeri sekä kaksi (2)
, pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa neljä (4) ääntenlaskijaa.
, ,' 3'., Todetaan kokouksen Iaillisuus ja päätösvaltaisuus.
'.. '' 4'. "tlyväksy'tään kokouks,em työ j är j estys .

-,,.'.. 5. Esl,tetään,t.oimintake-rtomus ja tilinpäätös sekä
"",.,.. toiminnantarkasta'j ien L,ausunto .

myöntämisestä.
7-.. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvlo.

,. :a: :i, , ... - -''3..... Fåatetåän,i.jåsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksr.
9. VaIi.taan.,.rr*ällituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.
10. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3 B).
11. Valitaan hallituksen jäsenet.
L2. Valitaan kaksL (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilÖt.
l-3. Valitaan edustajat Keskusliiton kokoukslin.
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14. Käsitel-1ään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksessa käsiteltäväksi, hänen on siitä kirjal-lisesti
ilmoitettava hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

].1§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa )a sitä edustaa vuosikokouksen valitsema
hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 3 - B iäsentä. Hallitus
valltsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai
ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut mahdolllsesti
tarvittavat toimihenkilöt .

Puheenjohtajan ja hatl-ituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta
vallnnan tehneestä vuoslkokouksesta kahden vuoden päästä pidettävään
vuosikokoukseen. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain
erovuorossa. EnsimmäiselIä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan
arval1a.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaj an kutsusta.
Hallitus on päätösvallainen, kun puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan tisäksi saapuvilla on vähintään puolet sen
jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöIIä. Aänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12S HALLITUKSEN TEHTAVÄT

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on:
1. Suunnitella 1a holtaa yhdistyksen toimlntaa ,yhdistyksen kokousten
ja Keskusliiton antamien ohjeiden mukaan.
2. Kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokoukset.
3. Panna täytäntöön kokouspäätökset.
4. Hyväksyä yhdistyksen jäsenet.
5. Ottaa tarvitsemansa toimihenkilöt.
6. Pitää jäsenluetteloa.
i7 . -V-astata'yhdistyksen varainhoidosta.
8.; Laatia vuosikertomus j a tilinpäätös kuluneelta vuodelta )a laatia
toiminLa .suunnitelma ja talousarvio Seuraaval-1e vuodelle.
9. Nimeta'yhdistyksen edustajat ulkopuolisiin yhteisöihin.

13S NIMENK]RJOITUS :: .

Yhdistyksen nimen övat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja tal
värapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen
määräämän'muun. henkil-ön *anssa .

:: .: -: 'f|l

1 4 S T I L-r KAUS r,.r JA .{OTMTNNANTARKAS TUS

yhdisE ksen tilik.au§,,,i" oh kalenteri-vuosi. Yhdistyksen tilit päätetään
31; ..jOulukuuta, minta j äIkeen tilinpäätösasiakiri at, tilikauden
pöytäk{r,;at Ja','.muut liitteet on toimitettava tolminnantarkastaiille
helmikuun 15. päivaan mennessä. Toiminnantarkastajien tulee
hel-mikuun 28. päivään mennessä suorittaa toiminnantarkastus )a antaa
siitä kirjallinen lausunto hallitukselle.

15§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDTSTYKSEN PURKAMINEN
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Sääntöjen muutosehdotus on jätettävä kir;al-lisesti yhdistyksen
hal-lituksel}e ja siitä on aina mainittava kokouskutsussa. Tullakseen
voimaan on sääntöjen muutosehdotuksen puolesta annettava yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolme neljäsosa (3/4) äänestykseen osaa
ottaneiden jäsenten äänistä. Muutosehdotuksen on saatava
Keskusliiton hallituksen hyväksyminen ennen yhdistysrekisteriin
merkitsemistä. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta voidaan käsitellä
yhdistyksen kokouksessa, josta on ilmoitettava jäsenille vähintään
kaksi viikkoa ennen kokousta. Purkamisehdotus tulee olla mainitussa
kokouskutsussa. Purkamispäätös vaatii kofme neljäsosan (3/4) äänten
enemmistön.
Jos yhdistys päättää purkautua, slirtyvät sen jä1je11e jääneet varat
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry: Ile tai, mikäli sitä ei enää olisl
olemassa, purkautumisesta päättävän kokouksen Iähemmin määräämällä
tavalla yhdistyksen tarkoltuksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

16§ MUUTA

Asioissa, joista näissä säännöissä el ole määräyks1ä, noudatetaan
voi-massa olevaa yhdistyslakia.


