OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT RY SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Oulun seudun omaishoitajat ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.
Yhdistys on paikallisyhdistys valtakunnallisessa Omaishoitajaliitto ry:ssä.
2§
Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien ja omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi, Yhdistyksen tarkoituksena on myös kehittää omaishoitajien ja
omaishoitoperheiden palveluita ja tukitoimia toiminta-alueellaan. Tarkoituksena on myös
edistää omaishoitajien ja omaishoitoperheiden toimintakykyä sekä heidän hyvinvointiaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien sekä läheisten elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi, antaa lausuntoja viranomaisille, harjoittaa tiedotus-, valistus, -julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä harjoittaa ja
edistää kokeilu ja tutkimustoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille, edustaa ja ohjaa jäseniään näitä koskevissa kysymyksissä, perustaa kerhoja ja ryhmiä sekä järjestää jäsenilleen lomia, matkoja sekä muuta
virkistystoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on oikeutettu ylläpitämään palveluita tuottavia toimintayksiköitä sekä kokoontumistiloja
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu omistamaan osuuksia, osakkeita ja muita
arvopapereita, hallitsemaan ja omistamaan kiinteistöjä, maa-alueita ja huoneistoja tuettavien tarpeita varten. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna
asianmukaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja kampanjoita. Yhdistys on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä vuokraamaan tiloja toimintaansa varten.
3§
Jäsenet ja jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenet ovat ainaisjäseniä, varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä.
Ainaisjäsenet ovat yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoittaneet yksityiset henkilöt.
Varsinaisia jäseniä ovat omaishoitajat ja muut yksityiset henkilöt jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.
Kannatusjäseniä ovat valtakunnalliset rekisteröidyt yhdistykset, yhteisöt, yritykset ja säätiöt
sekä yksityishenkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.
Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu. Jäsenmaksu määrätään
erikseen yhdistyksen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille. Nämä maksut määrää

Omaishoitajaliiton syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi. Liitto perii jäsenmaksut keskitetysti ja palauttaa jäsenyhdistyksille niille kuuluvan osuuden jälkikäteen.
Ainaisjäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.
Saavutetut jäsenedut säilyvät.
4§
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun
maksamatta kahtena perättäisenä vuonna tai on 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. Erottamispäätöksestä voi jäsen valittaa yhdistyksen kokoukselle kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Asia on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa yhdistyksen sääntömääräisessä
kokouksessa.
5§
Hallitus
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukainen hallitus, joka valitaan syyskokouksessa ja sen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja syyskokouksen vahvistama määrä hallituksen varsinaisia jäseniä, määrältään vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kolme - kuusi (3-6) varajäsentä.
Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä puolet on kerrallaan erovuorossa vuosittain.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi määräajaksi tai erityistä tehtävää varten asettaa toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa ohjesäännön.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti:
- johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset
koolle
- tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
- hyväksyä jäsenet ja pitää luetteloa jäsenistä
- asettaa tarpeelliset toimikunnat
- huolehtia ja vastata varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta
-

huolehtia ja vastata yhdistyksen kirjanpidosta ja taloudenhoidosta,
ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja vahvistaa työehtosopimuksen
mukaiset työehdot tai delegoida tämän tehtävän toteuttaminen toiminnanjohtajalle
pitää yhteyttä kotimaassa ja ulkomailla muihin alan järjestöihin

6§
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen huhtikuun ja syyskokous ennen lokakuun loppua
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 äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on
kutsuttu kokoon.
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin ainaisjäsenellä neljä (4) ääntä ja jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7§
Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä tai yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on mainittava
käsiteltävät asiat. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen
kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava
myös, mikäli kokoukseen on mahdollisuus osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

8§
Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa
kokouksen
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat
toimia myös ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
6. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille.
7. Valitaan edustaja / edustajat Omaishoitajaliiton virallisiin kokouksiin
8. Käsitellään muut esille tulevat tai kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kevätkokouksessa, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa
kokouksen
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat
toimia myös ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet sekä tilintarkastajan palkkio
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

8. Vahvistetaan hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle
10. Valitaan virallinen tilintarkastaja (HTM) tarkistamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä
ja hallintoa
11. Käsitellään muut esille tulevat tai kokouskutsussa mainitut asiat
12. Kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen syyskokouksessa, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
9§
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä tai joku heistä yhdessä
toiminnanjohtajan kanssa.
10§
Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
11§
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 käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Hyväksytty kevätkokouksessa 25.4.2017

