VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAN YHDISTYKSEN TALLINNA JA HARJUMAA
PUUETEGA NAISTE ÜHING (TALLINNAN JA HARJUMAAN VAMMAISTEN
NAISTEN YHDISTYS)
SÄÄNNÖT

1.

YLEISTÄ

1.1.
Voittoa tavoittelematon yhdistys TALLINNA JA HARJUMAA PUUETEGA
NAISTE ÜHING (TALLINNAN JA HARJUMAAN VAMMAISTEN NAISTEN
YHDISTYS, jäljempänä Yhdistys) on yleishyödyllinen juridisten ja luonnollisten henkilöiden
vapaaehtoinen yhteenliittymä, jonka päätarkoituksena ei ole tulojen hankkiminen
taloudellisella toiminnalla.
1.2. Yhdistyksen nimi on MTÜ TALLINNA JA HARJUMAA PUUETEGA NAISTE
ÜHING (lyhennys: THPNU) ja yhdistyksen kotipaikka on Viron Tasavalta, Tallinna.
1.3.

Yhdistys on perustettu määräämättömäksi ajaksi.

1.4. Yhdistyksen tarkoituksena on Tallinnan ja Harjumaan vammaisten ja/tai
erityistarpeisten naisten ja tyttöjen, heidän perheenjäsentensä, avustajiensa sosiaalisen
aktiivisuuden ja tietoisuuden nostaminen yhteiskunnassa vammaisten ihmisten (naisten)
oikeuksien suhteen sekä osallistua ja osallistaa kohderyhmiä Yhdistyksen toimintaan.
1.4.1. Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa kriisitilanteeseen joutuneita vammaisia ja/tai
erityistarpeisia naisia ja tyttöjä, heidän perheenjäseniään sopeutumaan ja tulemaan toimeen
muuttuneessa talous- ja elämäntilanteessa Yhdistyksen sääntöjen mukaisen toiminnan avulla.
1.5.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi Yhdistys toteuttaa seuraavia toimintoja:

1.5.1. Tallinnan ja Harjumaan vammaisten ja/tai erityistarpeisten naisten ja tyttöjen
etujärjestönä toimiminen suhteessa julkiseen valtaan;
1.5.2. aktiivinen osallistuminen
kattojärjestön toimintaan;

Viron

vammaisten

naisten

yhdistyksiä

kokoavan

1.5.3. uusien info- ja toimintamahdollisuuksien esitteleminen ja levittäminen, tukeutuen
tasavertaisen kohtelun periaatteille;
1.5.4. sosiaalista toimeentuloa, osallisuutta, kansalaisaktiivisuutta, sukupuolten tasa-arvoisia
oikeuksia ja ympäristötietoisuutta edistävän informaation levittäminen ja esitteleminen;
1.5.5. oikeus-, sosiaali- ja velkaneuvontapalvelujen antaminen;

1.5.6. sosiaali- ja työllisyyspalvelujen kehittäminen;
1.5.7. sosiaali-, työllisyyden, kansalaissivistyksen, sukupuolten tasa-arvoisten oikeuksen ja
ympäristötietoisuuden edistämiseen kuuluvien ja muiden aihepiiriin liittyvien koulutusten
järjestäminen;
1.5.8. hankkeiden toteuttaminen, harrastuskurssien, luentojen, seminaarien ja konferenssien
järjestäminen;
1.5.9. uusien sosiaalipalvelujen tunnetuksi tekeminen ja niiden käyttöönottotarpeen esittely;
1.5.10. Viron perinteiden ja kulttuurin tunnetuksi tekeminen ja edistäminen niin kotimaassa
kuin myös ulkomailla;
1.5.11. Yhdistyksen tarkoituksia tukevien ja esittelevien painotuotteiden, internet-portaalien,
audiovisuaalisten materiaalinen yms. valmistelu, tuotanto ja levittäminen. Kääntäminen ja
tulkkaus ja niiden järjestäminen.
1.5.12. Yhdistyksen tarkoituksia tukevan taloudellisen toiminnan kehittäminen.

2.
YHDISTYKSEN JÄSENEKSI LIITTYMISEN SEKÄ YHDISTYKSESTÄ
EROAMISEN JA EROTTAMISEN MENETTELY JA EHDOT
2.1. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka
täyttää jäsenille esitettävät vaatimukset, kannattaa yhdistyksen tarkoituksia ja on valmis
noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä yleiskokouksen ja hallituksen päätöksiä. Alle 18vuotiaalla tulee olla lakimääräisen edustajan tai holhoojan suostumus. Älyllisesti vammainen
henkilö tarvitsee jäseneksi liittymiseen lakimääräisen tukihenkilön tai holhoojan.
2.2. Yhdistyksen jäseneksi haluavan tulee esittää kirjallinen hakemus hallitukselle, joka
viimeistään yhden kuukauden kuluessa hakemuksen saamisesta tekee päätöksen jäseneksi
ottamisesta tai siitä kieltäytymisestä sekä antaa sen tiedoksi hakemuksen esittäneelle
henkilölle. Yhdistyksen hallituksen jäsenillä on oikeus ottaa henkilökohtaisesti vastaan
hakemuksia jäseneksi haluavilta.
2.3. Yhdistyksen jäseneksi haluava maksaa yhdistyksen tilille kuluvan tilivuoden
liittymismaksun 1 euron ja jäsenmaksun 3 (kolme) euroa.
2.4. Jäsenmaksun maksavat kaikki yhdistyksen jäsenet. Jäsenmaksun määrästä päättäminen
kuuluu sääntömääräisen yleiskokouksen (vuosikokouksen) käsiteltäviin asioihin.

2.5. Kaikki Yhdistyksen jäsenet voivat erota yhdistyksestä kirjallisella ilmoituksella.
Yhdistyksen hallitus poistaa jäsenen jäsenluettelosta 14 kalenteripäivän kuluessa kirjallisen
ilmoituksen saapumisesta hallitukselle.
2.6. Yhdistyksen hallitus voi erottaa Yhdistyksesta jäsenen, jonka toiminnan se katsoo
olevan ristiriidassa yhdistyksen tarkoituksen kanssa tai yhdistyksen sääntöjen vastaista.
2.7. Yhdistyksen hallitus voi päättää erottaa jäsenen, joka ei ole 24 kuukauteen maksanut
jäsenmaksua.
2.8. Jäsenen erottamisesta hallitus päättää kokouksessaan, ilmoitettuaan asian käsittelystä
erotettavalle jäsenelle kirjallisesti vähintään 14 kalenteripäivää ennen kokousta. Erotettavalla
jäsenellä on oikeus osallistua erottamistaan koskevan asian käsittelyyn. Päätös jäsenen
erottamisesta on tehty, jos sitä kannattaa vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä.
2.9. Yhdistyksen hallitus ilmoittaa erotettavalle viipymättä erottamispäätöksestä ja sen
perusteesta. Erotettavalla on oikeus esittää erottamiskysymys tarkistettavaksi erottamista
seuraavassa Yhdistyksen yleiskokouksessa.

3.

JÄSENTEN OIKEUDEN JA VELVOLLISUUDET

3.1.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus:

3.1.1. osallistua kaikkiin Yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin;
3.1.2. osallistua puhe- ja äänioikeuksin yleiskokoukseen henkilökohtaisesti tai edustajan
kautta;
3.1.3. saada tietoa Yhdistyksen toiminnasta;
3.1.4. erota Yhdistyksestä;
3.1.5. tulla valituksi Yhdistyksen johtoelimiin;
3.1.6. osallistua vapaaehtoisena Yhdistyksen toimintaan.
3.2.

Yhdistyksen jäsenillä on velvollisuus:

3.2.1. pitää arvossa Yhdistyksen tarkoituksia sekä noudattaa Yhdistyksen toimintaan
osallistuessaan sääntöjä, johtoelinten päätöksiä sekä eettisen toiminnan periaatteita;
3.2.2. maksaa jäsenmaksu yleiskokouksen määräämään eräpäivään mennessä;

3.2.3. ilmoittaa Yhdistyksen hallitukselle jäsenluetteloa varten henkilötunnuksensa,
asuinpaikkansa ja yhteystietonsa sekä ilmoittaa uudet tiedot viimeistään 1 kuukauden
kuluessa niiden muuttumisesta;
3.2.4. maksaa Yhdistyksen jäsenmaksu kuluvalta vuodelta myös silloin, kun jäsenyys
päättyy kesken vuoden.

4.

YLEISKOKOUS

4.1. Yhdistyksen korkein elin on yhdistyksen yleiskokous, jossa jokaisella yhdistyksen
jäsenellä on 1 ääni.
4.2.

Yleiskokouksen toimivalta:

4.2.1. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen;
4.2.2. Yhdistyksen tarkoituksen muuttaminen;
4.2.3. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun määrän vahvistaminen;
4.2.4. hallituksen jäsenten määrääminen ja erottaminen, heidän palkkioperusteidensa
vahvistaminen;
4.2.5. muiden säännöissä määrättyjen elinten jäsenten valitseminen;
4.2.6. vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen;
4.2.7. Yhdistyksen lopettamisesta, yhdistymisestä, jakautumisesta päättäminen;
4.2.8. muista asioista päättäminen, joita ei ole laissa tai säännöissä annettu toisten elinten
päätösvaltaan.
4.3. Yleiskokous on päätösvaltainen, kun siihen osallistuu tai on edustettuna vähintään 50
% yhdistyksen jäsenistä. Jos yleiskokouksessa ei ole edustettuna vähintään 50 % yhdistyksen
jäsenistä, kutsuu hallitus kokoon samaa esityslistaa käsittelemään uuden yleiskokouksen
aikaisintaan kolmen viikon ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Uusi yleiskokous on
päätösvaltainen riippumatta kokouksessa edustettuna olevien jäsenten lukumäärästä.
4.4. Yhdistyksen yleiskokous voi tehdä päätöksiä myös sellaisista asioista, joita ei ole
etukäteen ilmoitettu yleiskokouksen esityslistassa, ei kuitenkaan yhdistyksen sääntöjen
muuttamisesta eikä yhdistyksen toiminnan lopettamisesta.

4.5. Yhdistyksen yleiskokous pidetään vähintään kerran kalenterivuodessa. Yleiskokous
kutsutaan koolle, kun Yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10
yhdistyksen jäsenistä perustellusta syystä pyytää yhdistyksen hallitusta niin tekemään.
4.6. Hallitus ilmoittaa jäsenille viimeistään 14 kalenteripäivää ennen yleiskokouspäivää
yleiskokouksen ajasta ja paikasta sekä esityslistasta.
4.7. Jos yhdistyksen jäsen tahtoo jonkin asian otettavaksi käsiteltäväksi seuraavassa
yleiskokouksessa, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle ennen
yleiskokouksen kokouskutsun lähettämistä.
4.8. Yhdistyksen yleiskokoukseen voivat äänioikeutettuina osallistua kaikki yhdistyksen
jäsenet. Jokaisella äänioikeutetulla on vain 1 ääni. Yhdistyksen jäsen voi valtuuttaa
tavallisella valtakirjalla toisen henkilön, mm yhdistyksen jäsenen osallistumaan ja
äänestämään puolestaan Yleiskokokuksessa.
4.9. Asioissa, joista säännöissä tai laissa ei ole toisin määrätty, katsotaan yleiskokouksen
päätös tehdyksi, kun sen puolesta äänestää yli puolet yleiskokoukseen osallistuvista tai siellä
edustettuna olevista yhdistyksen jäsenistä.
4.10. Jos vähintään kolmannes läsnä olevista äänioikeutetuista sitä vaatii, on äänestäminen
toteutettava salaisena.

5.

YHISTYKSEN HALLITUS

5.1. Yhdistyksen jokapäiväistä toimintaa johtaa ja yhdistystä edustaa hallitus, johon kuuluu
vähintään yksi ja enintään viisi jäsentä.
5.2.

Hallituksen toimivaltaan kuuluu:

5.2.1. yhdistyksen jokapäiväisen toiminnan järjestäminen;
5.2.2. yhdistyksen jäsenluettelon pitäminen ja jäsenmaksujen kerääminen;
5.2.3. yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen;
5.2.4. tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen laatimisen ja kirjanpidon järjestäminen;
5.2.5. tilintarkastuksen määrääminen;
5.2.6. yhdistyksen varojen käyttäminen ja niistä määrääminen lain, näiden sääntöjen ja
yleiskokouksen päätösten mukaisesti.

5.3. Yleiskokous valitsee hallituksen jäsenet pääsääntöisesti yhdistyksen jäsenten joukosta.
Hallituksen jäsen on valittu, kun häntä puoltaa yli puolet yleiskokoukseen osallistuvista tai
siellä edustetuista yhdistyksen jäsenistä. Hallitus määrätään 3 (kolmen) vuoden
toimikaudeksi.
5.4. Hallitus edustaa yhdistystä kaikissa oikeustoimissa. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan.
5.5. Hallituksen puheenjohtaja tai hallitus voi muodostaa työryhmiä suunniteltavan
toiminnan tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista varten.
5.6.

Yhdistystä voi edustaa kaikissa oikeustoimissa jokainen hallituksen jäsen erikseen.

5.7. Hallituksen jäsen voidaan milloin tahansa erottaa hallituksesta yhdistyksen
yleiskokouksen päätöksellä perusteesta riippumatta.
5.8. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen varahenkilönsä
tai vähintään 1/3 hallituksen jäsenistä.
5.9.

Hallitus on päätösvaltainen, kun koolla on yli puolet hallituksen jäsenistä.

5.10. Hallitus voi tehdä päätöksiä kutsumatta kokousta koolle, jos päätöksen puolesta
äänestävät kaikki hallituksen jäsenet tavalla, joka on jälkeenpäin kirjallisesti todennettavissa.
5.11. Hallituksen kokoonkutsujalla on oikeus oman harkintansa mukaan kutsua kokoukseen
tarpeellisia asiantuntijoita konsultteina tai neuvonantajina, joilla on kokouksessa puheoikeus.
5.12. Hallitus ottaa töihin ja vapauttaa työstä Yhdistyksen palkalliset työntekijät, samoin
värvää ja johtaa vapaaehtoisia.

6.

TARKASTUSELIMET

6.1. Yhdistyksen tarkastuselimenä toimii tarkastuslautakunta tai tilintarkastaja. Yksikään
niistä ei voi olla Yhdistyksen hallituksen jäsen.
6.2. Tarkastuslautakunta tai tilintarkastaja voidaan valita Yhdistyksen jäsenten joukosta ja
määrätään yleiskokouksen päätöksellä joko kertaluontoisesti tai tietyksi ajanjaksoksi.

7.

TALOUDELLINEN TOIMINTA

7.1. Yhdistyksen tilikausi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Kuluneen
vuoden tilinpäätöksen tulee olla jäsenten tutustumista varten saatavana viimeistään 14
kalenteripäivää ennen Yhdistyksen sääntömääräistä kokousta (vuosikokousta).

8.

YHDISTYMINEN, JAKAUTUMINEN, PURKAUTUMINEN

8.1. Yhdistyksen yhdistyminen, jakautuminen tai purkautuminen tapahtuu laissa säädetyssä
menettelyssä.
8.2. Yhdistyksen selvittäjinä toimivat hallituksen jäsenet tai yleiskokouksen määräämät
henkilöt.
8.3. Yhdistystä purettaessa annetaan velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jääneet varat
veronhuojennusta saavien voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden luetteloon
merkitylle yhdistykselle tai säätiölle, tai julkisoikeudelliselle oikeushenkilölle, mm. valtiolle
tai paikalliselle itsehallintoyksikölle (kunnalle).

Säännöt ovat Yhdistyksen perustajien vahvistamat 26. maaliskuuta 2013.

