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1§
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen
kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan liitoksi.
2§
Toiminnan tarkoitus
Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä toteuttaa vanhuuspoliittista vaikuttamista
ja jäsenistön edunvalvontaa ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden
ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi.
3§
Toiminta ja talous
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
1)

toimii jäsenyhteisöjensä yhteenliittymänä ja tukee niiden toimintaa

2)

vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan, pitää yhteyttä alan viranomaisiin ja muihin vaikuttajiin

3)

edistää kansalais- ja järjestötoimintaa, ylläpitää ja kehittää yhteistoimintaa vanhusten ja
ikääntyvien hyväksi toimivien yhteisöjen kesken

4)

kokoaa ja edistää alansa asiantuntemusta ja ammatillista kehittymistä sekä harjoittaa kehittämis-, tutkimus-, koulutus-, ja julkaisutoimintaa sekä järjestää tapahtumia ja kampanjoita

5)

tekee kansainvälistä yhteistyötä

6)

voi tuottaa tai järjestää voittoa tavoittelematta palveluja

7)

toimii muilla samantapaisilla tavoilla

Liitto on sekä suomen- että ruotsinkielinen.
Taloudellinen toiminta
Toimintansa tukemiseksi liitto voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää varainhankintaa ja vuokrata tiloja erilaisiin tilaisuuksiin.
4§
Jäsenet
Ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyväksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt voidaan
hyväksyä liiton varsinaisiksi jäseniksi.
Muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt voidaan hyväksyä liiton kannattajajäseniksi.
Liitto voi kutsua kunniajäseniksi vanhustyössä ansioituneita yksityishenkilöitä.
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Jäseneksi hyväksymisestä päättää liiton hallitus.
Jäsenmaksun suuruuden päättää valtuusto erikseen kullekin jäsenryhmälle.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä yhdistyslain määräämällä tavalla.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi liitosta, mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta
yhtä vuotta pitemmältä ajalta.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa mainituin ehdoin.
5§
Liiton hallintoelimet
Liiton päätäntävaltaa käyttävät liittokokous ja valtuusto. Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.
6§
Liittokokous
Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi kesä-elokuussa hallituksen päättämänä aikana.
Liittokokouksessa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattaja- ja kunniajäsenillä ei ole
äänioikeutta liittokokouksessa.
Kutsu liittokokoukseen lähetetään vähintään neljä viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköisesti jäsenen liitolle toimittamaan osoitteeseen. Hallituksen on lähetettävä kokouksen
esityslista siihen liittyvine esityksineen ja lausuntoineen jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokousta.
Asiasta, jonka liiton jäsen haluaa saada käsiteltäväksi liittokokouksessa, on tehtävä kirjallinen esitys
liiton hallitukselle ennen kokousvuoden huhtikuun 1. päivää.
Varsinaisen liittokokouksen tehtävänä on:
1) käsitellä hallituksen katsaus liiton kolmen edellisen vuoden toiminnasta ja taloudesta,
2) käsitellä tulevan kolmivuotiskauden strategisia linjauksia,
3) valita
a) hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi
b) valtuuston puheenjohtaja ja jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet
4) päättää muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.
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7§
Valtuusto
Valtuustoon kuuluu puheenjohtaja ja 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuuston
jäsenistä on valittava vähintään
kaksi (2) liiton ruotsinkielisten jäsenyhteisöjen piiristä ja
kolme (3) liiton valtakunnallisten jäsenyhteisöjen piiristä.
Lisäksi valtuuston jäsenet pyritään valitsemaan siten, että he edustavat eri puolilla Suomea toimivia
jäsenyhteisöjä.
Valtuusto valitsee ensimmäisessä liittokokouksen jälkeisessä syyskokouksessa keskuudestaan
kaksi varapuheenjohtajaa.
Valtuuston toimikausi on kolme vuotta ja alkaa välittömästi valinnan suorittaneen liittokokouksen jälkeen.
Valtuuston kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 13 jäsentä ovat
läsnä kokouksessa. Mikäli valtuuston varsinainen jäsen ei voi olla läsnä kokouksessa, hänen on heti
esteen ilmaannuttua toimitettava kokouskutsu varajäsenelleen.
Kullakin valtuuston jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.
Valtuuston varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa hallituksen määrääminä päivinä, kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa.
Hallituksen on lähetettävä kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen valtuuston kokoukseen valtuuston
jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta postitetuilla kirjeillä tai sähköisesti jäsenen liitolle
toimittamaan osoitteeseen.
Hallituksen on lähetettävä kokouksen esityslista siihen liittyvine esityksineen ja lausuntoineen valtuuston jäsenille viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta.
Asiasta, jonka liiton jäsen haluaa saada käsiteltäväksi valtuuston kevätkokouksessa, on tehtävä kirjallinen esitys liiton hallitukselle ennen kokousvuoden helmikuun 1. päivää.
Asiasta, jonka liiton jäsen haluaa saada käsiteltäväksi valtuuston syyskokouksessa, on tehtävä kirjallinen esitys liiton hallitukselle ennen kokousvuoden syyskuun 1. päivää.

Valtuuston kevätkokouksen tehtävänä on
1)

vahvistaa hallituksen laatima liiton toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta,

2)

esittää tilintarkastajien lausunto,

3)

päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille ja

4)

päättää muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.
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Valtuuston syyskokouksen tehtävänä on:
1)

hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,

2)

päättää liiton jäsenmaksujen suuruudesta,

3)

valita joka kolmas vuosi hallituksen muut jäsenet seuraaviksi kolmeksi kalenterivuodeksi,

4)

valita joka kolmas vuosi yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja seuraaviksi kolmeksi
kalenterivuodeksi. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei
tarvitse valita,

5)

päättää puheenjohtajien, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

6)

päättää muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista

Valtuuston tehtävänä on ottaa toimeen ja siitä vapauttaa liiton toiminnanjohtaja.
Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen lakkaa edustamasta liiton jäsenyhteisöä, tulee hänen omaaloitteisesti erota tehtävästä. Viime kädessä liittokokous voi erottaa valtuuston jäsenen tehtävästään
ja valita hänen tilalleen uuden jäsenen.
8§
Hallitus
Liiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.
Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä
ovat läsnä kokouksessa.
Jos hallituksen puheenjohtaja tai jäsen eroaa tai pysyvästi estyy hallituksen jäsenyydestä, on valtuuston seuraavassa kokouksessaan valittava hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi puheenjohtaja tai jäsen.
Hallituksen tehtävänä on
1)

vastata liiton strategisesta suunnittelusta, toiminnasta ja taloudesta sekä raportoimisesta liittokokoukselle/ valtuustolle,

2)

päättää liiton jäseneksi hyväksymisestä,

3) valmistella liittokokouksessa ja valtuuston kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön,
4)

asettaa vaalitoimikunta valmistelemaan luottamushenkilöiden valintoja sekä tarpeelliseksi katsomansa muut toimikunnat ja työryhmät,

5)

ottaa toimeen ja siitä vapauttaa toiminnanjohtajaa lukuun ottamatta tarpeelliseksi katsomansa
työntekijät.

6)

hyväksyä liiton johto- ja taloussääntö

7) päättää liiton omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.
Valtuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
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9§
Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä hallituksen määräämä henkilö tai määräämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.
10 §
Liiton tilikausi ja tilintarkastajat
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on luovutettava tilintarkastajalle viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus maaliskuun 31. päivään mennessä.
Valtuusto valitsee kolmeksi kalenterivuodeksi yhden (1) tilintarkastajan ja yhden (1) varatilintarkastajan. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
11 §
Sääntöjen muuttaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä liittokokouksessa. Muutoksen puolesta on
annettava vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.
12 §
Liiton purkautuminen tai lakkauttaminen
Päätös liiton purkautumisesta on tehtävä liittokokouksessa. Liiton purkautumisen puolesta on kokouksessa annettava vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.
Liiton purkautuessa sen varat luovutetaan purkautumispäätöksen tehneen liittokokouksen päätöksen mukaan tarkoitukseen, joka mahdollisimman läheisesti vastaa liiton tarkoitusta.

