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KALLIOLAN SETLEMENTTI RY 

 

SÄÄNNÖT 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Kalliolan Setlementti ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa. 
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Setlementtiliitto ry. -nimiseen liittoon. 
 
2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toteuttaa setlementtiarvojen pohjalta kaiken ikäisten ihmisten ja 
yhteisöjen hyvinvointia vahvistavaa toimintaa sekä edistää keskinäisen luottamuksen syntymistä 
eri väestöryhmien kesken. Yhdistys voi myös käytettävissään olevien resurssien 
puitteissa antaa hätää kärsiville taloudellista tai muuta materiaalista avustusta. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

• ylläpitää koulutus- ja opintotoimintaa, sosiaali-, terveys-, ja hyvinvointipalveluita sekä 

kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa sekä harjoittaa muuta tähän liittyvää toimintaa 

• ylläpitää kansalaisopistoa  

• järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia, juhlia, teemapäiviä, seminaareja ja 

muita tapahtumia 

• harjoittaa tutkimus-, tiedotus-, kustannus- ja valistustoimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan: 

• järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia 

• järjestää myyjäisiä 

• ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia 

• omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

3 § YHDISTYKSEN JÄSENET 

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen henkilö ja yhteisöjäseneksi oikeuskelpoinen 

yhteisö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusta ja tahtoo toimia sen toteuttamiseksi ja jonka 

yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.  

Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous erikseen henkilö- ja 

yhteisöjäsenten osalta. 

Jäsen voi liittyä ainaisjäseneksi suorittamalla voimassaolevan jäsenmaksun kymmenkertaisena. 

Hallitus voi kutsua yhdistyksen toiminnassa tai sen tukemisessa ansioituneen henkilön yhdistyksen 

kunniajäseneksi, jolloin ei peritä jäsenmaksua. 

Yhdistyksellä on oikeus kerätä kannatusjäsenmaksuja, joiden keräämisestä ja suuruudesta päättää 

hallitus. Kannatusjäsenmaksun suorittaminen on jäsenelle vapaaehtoista. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän jättää jäsenmaksunsa 

suorittamatta tai toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan. 



Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa ovat kunniajäsenet ja ne henkilöjäsenet, jotka ovat 
maksaneet viimeksi maksuunpannun vuotuisen jäsenmaksun tai ainaisjäsenen maksun.  
Yhteisöjäsenillä ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.  

4 § YHDISTYKSEN HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kolmeksi 

kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään (5–9) jäsentä. Jäsenet 

voidaan valita enintään kahdelle peräkkäiselle kolmivuotiskaudelle.  

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 

kun he katsovat aihetta olevan, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä ilmoittamansa 

asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asia ratkaistaan yksinkertaisella 

ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 

kuitenkin arpa. 

5 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 

Hallituksen tulee 

1. valvoa, ohjata ja kehittää yhdistyksen toimintaa 

2. päättää yhdistyksen toiminnan organisoimisesta sekä vahvistaa tarvittavat ohje- ja 

johtosäännöt 

3. edustaa yhdistystä ja hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta 

4. huolehtia yhdistyksen kokouksissa esille tulevien asioiden valmistelusta 

5. ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtaja sekä muut toimihenkilöt, joiden 

palkkaamista ei ole annettu jonkin muun toimielimen tai toimihenkilön tehtäväksi 

6. määrätä ottamansa henkilökunnan palkkaeduista ja tarvittaessa myöntää ero tai irtisanoa 

heidät 

7. antaa henkilökunnan palkkausta ja palkkaamista koskevat yleisohjeet sekä tarvittaessa 

vahvistaa henkilökunnan oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva sääntö 

8. edistää muutoinkin yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. 

Kiinteistön myymiseen ja kiinnittämiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen antama valtuutus. 

Kiinteistön myymistä koskevan asian käsittelyyn yhdistyksen kokouksessa on sovellettava mitä 

näiden sääntöjen 11 §:ssä on sääntöjen muuttamisesta määrätty. 

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi 

yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa. 

7 § YHDISTYKSEN TILIT 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset 

koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai 

sähköpostitse. 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 



Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-

toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Muita kokouksia 

pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 

äänivaltaisista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. 

Halutessaan jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi on jäsenen tehtävä sitä koskeva 

kirjallinen esitys ja toimitettava se hallitukselle vähintään kuukautta ennen sitä yhdistyksen 

kokousta, jonka käsiteltäväksi asia on tarkoitettu, jolloin asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin äänivaltaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10 § VARSINAISET KOKOUKSET 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat 

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat 

tarvittaessa myös ääntenlaskijoina 

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. vahvistetaan kokoukselle työjärjestys 

4. esitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta, tilinpäätös ja 

tilintarkastajain lausunto 

5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

6. käsitellään muut työjärjestyksessä mahdollisesti mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat 

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat 

tarvittaessa myös ääntenlaskijoina 

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. vahvistetaan kokoukselle työjärjestys 

4. käsitellään hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi seuraavalle vuodelle 

5. käsitellään hallituksen ehdotus talousarvioksi seuraavalle vuodelle 

6. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta 

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet  

8. valitaan tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, sekä 

9. käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat. 

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskevaa asiaa ei voida ottaa yhdistyksen 

kokouksessa käsittelyyn, ellei sitä ole kokouskutsussa erikseen mainittu. Tällainen asia on 

käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa ja 

hyväksytyksi tullakseen se vaatii molemmissa kokouksissa ¾ määräenemmistön annetuista 

äänistä. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yleishyödylliseen toimintaan yhdistyksen 

setlementtiarvojen mukaisen tarkoituksen edistämiseksi purkamista päättävän kokouksen 

määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan 

tarkoitukseen. Valtionavustuksella hankitun omaisuuden osalta on kuitenkin meneteltävä, kuten 

siitä on erikseen säädetty tai määrätty.  


