
NUMMIKOTI yhdistys ry:n säännöt

Korvaa Nummijärven Vanhustentuki ry:n säännöt, jotka on laadittu
Kauhajoella 4. päivänä helmikuuta 2004

Nummikoti yhdistys ry säännöt:

1§
Yhdistyksen nimi on Nummikoti yhdistys ry. Kotipaikka on Kauhajoen kaupunki.

2§
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia voittoa tavoittelematta alueen avuntarpeessa 
olevien asukkaiden sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä 
heidän henkisen ja terveydellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Yhdistyksen 
toimialueena on Kauhajoen kaupunki.

3§
Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan:

a) tekemällä valistustyötä alueen avuntarpeessa olevien asukkaiden elämää ja 
oloja koskevissa kysymyksissä,
b) järjestämällä keskustelu-, neuvottelu-, juhla-, yms tilaisuuksia, 
c) edistämällä alueen avuntarpeessa oleville asukkaille tarkoitettujen voittoa 
tavoittelemattomien, esim. asuntoloiden, rakentamista sekä ylläpitämällä 
tällaisia laitoksia,
d) kehittämällä alueen avuntarpeessa olevien asukkaiden avohuoltoa ja 
harjoittamalla siihen kuuluvia tehtäviä, kuten kotiapu-, päiväkoti-, työtupa-, 
ruokapalvelu- yms. toimintaa, 
e) edistämällä terveydellistä kuntouttamista ja työterapiaa,
f) välittämällä voittoa tuottamatta alueen avuntarpeessa oleville asukkaille 
terveydenhoito- ja kuntouttamisvälineitä ja ryhtymällä muihinkin 
samantapaisiin toimenpiteisiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja ylläpitää kiinteistöjä. 
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, järjestää 
arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa tavanomaista kioskikauppaa.

4§.
Yhdistyksen jäsenet ovat yhteisö- ja henkilöjäseniä. Jäsenet hyväksyy johtokunta. 
Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt yhdistykset ja oikeuskelpoiset 
yhteisöt sekä rekisteröidyt säätiöt.

5§.
Jäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen määräämän jäsenmaksun, joka voi 
olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.

6§.
Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksessa on 
yhteisöjäsenen valtuuttamalla edustajalla ja henkilöjäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsen 
voi valtuuttaa kokoukseen vain yhden edustajan. Varsinaisia kokouksia pidetään 
kaksi vuodessa, johtokunnan määrääminä päivinä. Kevätkokous pidetään 
huhtikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään 
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milloin edellinen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai 
vähintään 1/10 yhdistyksenjäsenistä sitä johtokunnalta pyytää ilmoittamaansa asiaa 
varten. Kokouksen aihe on mainittava kutsussa. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on 
toimitettava jäsenille joko kirjallisesti tai paikkakunnallisessa lehdessä julkaistavalla 
ilmoituksella. Tarkemmasta kutsutavasta seuraavaa vuotta varten päättää syyskokous. 
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava seitsemän päivää ennen kokousta. 
Yhdistyksen kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 
Puhetta johtaa kokouksen valitsema puheenjohtaja. Jos vaaleissa pyydetään, tai jos 
on kyse henkilövaalista,on äänestys toimitettava lippuäänestyksenä. Muulloin 
äänestys on avoin.

7§.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä,
2) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, 
ja heille varahenkilöt,
3) todetaan kokouksen laillisuus,
4) esitetään johtokunnan laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä 
vuonna,
5) esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien antama lausunto niistä 
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle,
7) käsitellään muut johtokunnan esittämät, tai jäsenten, vähintään kaksi(2) 
viikkoa ennen kokousta johtokunnalle kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat, 
asiat.

8§
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä,
2) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, 
ja heille varahenkilöt,
3) todetaan kokouksen laillisuus,
4) käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio,
5) päätetään jäsenmaksusta seuraavalle vuodelle,
6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja (joka toinen vuosi),
7) valitaan johtokunnan varsinaiset ja varajäsenet,
8) valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa, ja heille kaksi varahenkilöä, 
tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä,
9) päätetään, millä tavoin seuraavana vuonna annetaan jäsenille tieto 
kokouksista huomioiden 6§ määräykset,
10) käsitellään muut johtokunnan esittämät, tai jäsenten vähintään kaksi (2) 
viikkoa ennen kokousta johtokunnalle kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat, 
asiat.

9§
Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouksen järjestäytymistä 
koskevien asioiden lisäksi ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.



NUMMIKOTI yhdistys ry:n säännöt

10§
Yhdistyksen hallituksena toimii syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu 
puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista ja neljä (4) varajäsentä. Puheenjohtaja 
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnanjäsenet valitaan vuodeksi 
kerrallaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä 
tarvittavat toimihenkilöt ja määrää heidän palkkionsa tai palkkansa talousarvion 
puitteissa. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessa 
varapuheenjohtajan, kutsusta ja muulloinkin vähintään kahden (2) jäsenen sitä 
pyytäessä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunta on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on läsnä. 
Johtokunnan kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa johtokunnan 
kokouksessa. Kiireellisissä tapauksissa voi tarkastaminen tapahtua heti kokouksen 
päätyttyä, kun kokouksen osanottajat ovat vielä paikalla.

11§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka 
jompikumpi sihteerin kanssa.

12§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja johtokunnan laatima vuosikertomus 
on jätettävä tilintarkastajille ennen helmikuun loppua ja tilintarkastajien on 
palautettava ne lausuntoineen johtokunnalle kahden viikon kuluessa.

13§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään, jos sitä 
kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä, kahdessa yhdistyksen kokouksessa, 
joiden väli on vähintään 30 päivää.

14§
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat päätöksen tehneen kokouksen 
mukaisesti käytettäväksi vanhusten huollon tukemiseen tavalla, joka 
mahdollisimman läheisesti vastaa yhdistyksen tarkoitusperiä.

15§
Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Kauhajoella 26.11.2008


