Joensuun seudun erilaiset oppijat ry, JOSE

SÄÄNNÖT

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Joensuun seudun erilaiset oppijat. Yhdistyksestä käytetään näistä säännöissä
nimitystä JOSE. JOSE:n kotipaikkana on Joensuu.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sellaisten henkilöiden etujärjestönä, joilla on lukemis- ja
kirjoittamishäiriöistä aiheutuvia oppimis- ja kommunikaatiovaikeuksia. Yhdistys pyrkii
edistämään heidän koulutuksellista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hankkii tukea näille
tavoitteille.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi JOSE
1. Toimii oppimisvaikeuksisten, heidän läheistensä, heidän kanssa työskentelevien ja
asiasta kiinnostuneiden yhteysjärjestönä ja valvoo heidän etujaan
2. Vaikuttaa yleisen mielipiteen muodostamiseen oppimisvaikeuksisille henkilöille
myönteiseksi lisäämällä asiaa koskevaa tietämystä, harjoittamalla alan valistus-,
tiedotus-, neuvonta- ja julkaisutoimintaa
3. Järjestää kuntoutus-, koulutus-, tutkimus-, virkistys- ja leiritoimintaa
4. Toimii yhteistyössä viranomaisten, asiantuntijoiden sekä muiden järjestöjen kanssa
5. Muodostaa ja ylläpitää yhteyksiä vastaavanlaista toimintaa harjoittaviin tahoihin sekä
kotimaassa että ulkomailla
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia sekä omistaa toimintaansa varten
kiinteistöjä ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia sekä harjoittaa toimintansa
rahoittamiseksi alan kustannustoimintaa. Yhdistys voi myös hakea toimintaansa ulkopuolista
muuta rahoitusta.
3. Jäsenet
JOSE:n varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 15 -vuotta täyttänyt henkilö, joka haluaa
edistää yhdistyksen sääntöjen kohdassa 2 esitettyjä tavoitteita ja sitoutuu noudattamaan
yhdistyksen sääntöjä.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
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Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla edistänyt ja tukenut yhdistyksen
toimintaa.
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 jäsenmaksunsa
maksamatta tai 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.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava jäsenmaksu ja kannattajajäsenen
kannattajajäsenmaksu, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Kunniapuheenjohtajilta
ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
6. Hallintoelimet ja hallitus
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistystä edustaa ja sen asioita
hoitaa yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen asioista hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, jota
kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä ja kahdesta
neljään (2-4) varajäsentä. Sääntöjen kohdassa kaksi (2) mainittuja oppimisvaikeuksisia tulee olla
hallituksessa vähintään kaksi (2).
Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen varsinaiset jäsenet
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä varajäsenet yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisista
jäsenistä tulee puolet erovuoroon vuosittain, aluksi arvan mukaan sekä tämän jälkeen vuoron
mukaan.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on
kutsuttava koolle, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Hallituksen kokouksessa on mahdollista olla läsnä
myös etäyhteydellä, kuten puhelimitse tai videopuhelun avulla. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi asettaa alaisuudessaan toimivia määräaikaisia toimikuntia ja hallitus päättää
yhdistyksen edustajat valtakunnalliseen liittoon tai muihin mahdollisiin toimielimiin.
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Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1. Johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti
2. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
3. hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja pitää jäsenluetteloa, kutsua kunniajäsenet ja
kunniapuheenjohtajat
4. tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämisestä
5. asettaa tarpeelliset toimikunnat määräajaksi tai määrättyä tehtävää varten sekä
vahvistaa niille tarvittaessa johtosäännöt
6. huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta
7. huolehtia siitä, että yhdistyksessä pidetään kirjanpitoa lain ja hyvien tapojen
edellyttämällä tavalla
8. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä määrätä työehdot.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
yhdessä hallituksen valitseman toimihenkilön tai hallituksen jäsenen kanssa.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallisen lausuntonsa
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Vuosikokous
pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Syyskokous on
pidettävä vuosittain marraskuun loppuun mennessä.
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 ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kullakin edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneella
varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Kullakin on yksi ääni.
Äänestyksessä päätökseksi tulee mielipide, jota yli puolet annetuista äänistä kannattaa ellei näissä
säännöissä muualla erityisessä tapauksessa ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee
mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Kannattajajäsenillä, yhdistyksen jäsenistön ulkopuolelta valituilla hallituksen jäsenillä,
tilintarkastajilla sekä muiden oppimisvaikeusyhdistysten edustajilla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.
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Aloiteoikeus
Aloiteoikeus on yhdistyksen jäsenellä ja yhdistyksen hallituksella. Vuosikokouksessa
käsiteltäväksi haluttava dokumentoitu aloite on jätettävä yhdistyksen hallitukselle tammikuun
loppuun mennessä.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemää vuorokautta ennen
kokousta kirjallisesti/sähköisesti jäsenille laitetulla viestillä tai julkaistava kokouskutsu
yhdistyksen kotisivuilla.
11. Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokous avataan
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajien
lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

ja

vastuuvapauden

myöntämisestä

7. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varajäsenet joka vuosi ja muut hallituksen jäsenet
joka erovuoroisten tilalle. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.
9. Valitaan yksi (1) tilintarkastajaa ja hänelle varatilintarkastaja.
10.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen kokouksessa sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista ja yhdistyksen
omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, jäljellä olevat varat on luovutettava
purkamispäätöksessä tarkemmin mainittavalla tavalla käytettäväksi oppimisvaikeuksien
tutkimustyöhön, hoitoon tai muuhun oppimisvaikeuksisia ihmisiä hyödyttävään toimintaan.
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