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1§

2§

Yhdistyksen nimi on Hope – Yhdessä &
Yhteisesti ry ja kotipaikkana Helsinki.
Hope yhdistyksen tarkoitus ja toiminta-ajatus: Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry on
uskonnollisesti sekä poliittisesti sitoutumaton
yhdistys, joka pyrkii edistämään vähävaraisten
lapsiperheiden tai kriisejä kohdanneiden
lapsiperheiden sekä huostaanotettujen lasten
ja nuorten toimeentuloa ja hyvinvointia
Suomessa

3§ Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys:
• edistää vähävaraisten lapsiperheiden
hyvinvointia mm. liikuntatapahtuminen ja
harrastustoiminnan avulla. Yhdistys voi
myös edistää avuntarvitsijoiden
omatoimisuutta järjestämällä neuvontaa ja
opetustilaisuuksia.
• lahjoittaa vastaanottamiaan aineellisia ja
aineettomia lahjoituksia niitä tarvitseville
lapsille ja lapsiperheille.
• luo yhteyksiä muihin auttamisjärjestöihin
ja toimii niiden kanssa yhteistyössä.
• järjestää huvi- ja urheilutilaisuuksia,
konsertteja ja kilpailuja.
• järjestää kokouksia, keskustelu- ja
tiedotustilaisuuksia.
• voi julkaista omaa lehteä.
• hankkii toimintaansa tarvittavia välineitä
yhdistyksen käyttöön.
• luo kanavia, joiden kautta avunantajat voivat
auttaa Hopen avun piirissä olevia lapsia ja
perheitä.
• laajentaa toimintaansa omiin
paikallisyksikköihin Suomessa

4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankit-

tuaan asianomaisen viranomaisen luvan voi:
• järjestää rahankeräyksiä, vaatekeräyksiä,
tavarankeräyksiä, myyjäisiä, arpajaisia.
• ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja
ja avustuksia.
• omistaa toimintaansa varten kiinteää ja
irtainta omaisuutta.

• ottaa vastaan jäsenmaksuja ja kannatusmaksuja.
• harjoittaa yhteisön toimintaa palvelevaa

•
•
•

julkaisutoimintaa sekä tarjota ja myydä
mainospaikkoja yhdistyksen kotisivulle ja
julkaisuihin.
harjoittaa varankeruuta merkkien, korttien,
korujen ja muiden sellaisten hyödykkeiden
muodossa.
järjestää bingopelejä.
myydä erilaisissa huoltolaitoksissa, kuten
kriisiperhekodeissa, hoito-, askartelu- tai
opetustarkoituksessa valmistettuja tuotteita tai
tällaisessa tarkoituksessa suoritettuja palveluita.

5§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä
henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen
ja säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä
yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinaiset
jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus. Varsinaisilta jäseniltä ja
kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle
päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan
hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa
kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen
kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat vapaita
jäsenmaksun suorittamisesta.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Hallitus voi katsoa jäsenen
eronneeksi, jollei jäsenmaksua ole suoritettu 2
kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Hallitus
voi myös erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on
jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, 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.
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6§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus,
johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään
kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen
toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä
ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarvittaessa
sihteerin, rahastonhoitajan tai muita
toimihenkilöitä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja yksin ja
toiminnanjohtaja yksin.

8§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille / toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien / toiminnantarkastajan tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen
kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta, tai kun 1/10 yhdistyksen äänioi-

keutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian
käsittelemistä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella
jäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenillä on
läsnäolo- ja puheoikeus. Hallituksen on kutsuttava
yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
(7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä
sähköpostilla sekä yhdistyksen www-sivustolla.

10§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan / toiminnantarkastajan lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut
jäsenet
vallitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa
/ toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat / varatoiminnantarkastajat
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut
asiat.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen
purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen
purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Tiedot ovat peräisin patentti- ja rekisterihallituksen asiakirjajäljennöksestä, joka on annettu 14.4. 2014.

