ELÄVÄT KAUPUNKIKESKUSTAT ry, LEVANDE STADSKÄRNOR rf
S Ä Ä N N Ö T (muutos vahv. 02.10.2013)
1 § YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Elävät Kaupunkikeskustat ry, Levande Stadskärnor rf ja sen kotipaikka on
Helsingin kaupunki. Yhdistys on kaksikielinen. Yhdistyksen kokouksia johdetaan suomen kielellä ja yhdistys
tiedottaa suomen ja ruotsin kielillä.
2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTATAPA
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia valtakunnallisena yhteistyöelimenä ja kaupunkikeskustojen kehittämisen
kattojärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös
•

edistää kaupunkikeskustojen kehitystä, uudistusta ja kaupunkikeskusta-asioista tiedottamista.

•

synnyttää ja vahvistaa yhteistyötä kaupunkikeskustojen eri osapuolten välillä.

•

innostaa investointeihin ja erilaisten toimintojen perustamisiin kaupunkikeskustoissa.

•

edistää eri osapuolten asiantuntemusta kaupunkikeskustojen kehittämistä koskevissa kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
•

toimii kokemustenvaihtoelimenä kaupunkikeskustakysymyksissä.

•

tekee aloitteita ja antaa lausuntoja keskustojen kehittämisestä.

•

tiedottaa säännöllisesti keskustojen kehittämistä koskevista asioista sekä välittää ja julkaisee kirjoja
ja artikkeleita.

•

järjestää seminaareja ja opintomatkoja Suomessa ja ulkomailla.

•

seuraa alan kehitysprojekteja ja tutkimusta Suomessa ja ulkomailla.

•

harjoittaa koulutus- ja tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

•

antaa neuvontaa paikallisten projektien käynnistämisessä ja ylläpitämisessä.

•

toimii yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa Suomessa ja ulkomailla.

•

luo ja ylläpitää kansainvälisiä kontakteja ja kokemuksenvaihtoa.

•

myöntää "Vuoden Elävä Kaupunkikeskusta" -tittelin ja jakaa siihen liittyvän palkinnon vuosittain.

Yhdistys on toimintansa tukemiseksi oikeutettu perustamaan rahastoja sekä ottamaan vastaan tukimaksuja,
lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.
3 § YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä keskustauudistuksesta kiinnostuneita oikeuskelpoisia
luonnollisia ja oikeushenkilöitä. Hallitus voi lisäksi hyväksyä tukijäseniksi yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia
yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajiksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.
4 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN
Hallitus voi päättää erottaa yhdistyksen jäsenen, joka
1.

on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;

2.

on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai

3.

ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja.

Erotettavalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi erottamisasiassa, jos erottamisperusteena on muu kuin
jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyöminen. Erottamispäätös on lisäksi perusteltava.
5 § YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU
Varsinaiset jäsenet ja tukijäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden vahvistaa syyskokous.
Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.
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Jäsenmaksu peritään koko kalenterivuodelta. Jos jäsen eroaa kesken kalenterivuoden, on jäsenmaksu
maksettava koko siltä kalenterivuodelta, jonka aikana eroaminen tapahtuu. Jos jäsen liittyy jäseneksi kesken
kalenterivuoden, liittymisvuoden jäsenmaksu suhteutetaan jäljellä olevaan kalenterivuoteen.
6 § YHDISTYKSEN HALLINTO
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, kolme (3) varapuheenjohtajaa sekä
vähintään viisi (5) ja korkeintaan kaksikymmentä (20) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Hallituksessa tulee olla yhdistyksen toiminnan kannalta keskeiset tahot kuten kuntien, kiinteistöjen ja
elinkeinoelämän edustus.
Hallituksen toimikausi alkaa välittömästi syyskokouksen jälkeen ja sen toimikausi on syyskokousten välinen aika.
Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista sekä vähintään yksi
kolmasosa (1/3) muista hallituksen jäsenistä.
7 § YHDISTYKSEN VALIOKUNNAT JA TYÖRYHMÄT
Yhdistyksen hallitus voi perustaa valiokuntia ja työryhmiä, joiden toimintaa yhdistyksen hallitus valvoo.
Hallitus voi valita työvaliokunnan, joka hallituksen apuna hoitaa kiireellisiä asioita sekä muita hallituksen sille
antamia juoksevia asioita.
8 § TOIMINNANJOHTAJA
Hallitus valitsee toiminnanjohtajan ja tekee hänen kanssaan työsopimuksen. Toiminnanjohtaja toimii yhdistyksen
hallituksen sihteerinä.
9 § NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kumpikin erikseen, sekä yhdistyksen hallituksen
erikseen määräämät henkilöt, kukin yksin.
10 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI
Yhdistyksen tilit on päätettävä kalenterivuosittain ja tilinpäätös on viimeistään maaliskuun 15. päivänä jätettävä
tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle. Tilintarkastus on suoritettava ja tilintarkastajan sekä
toiminnantarkastajan kertomus jätettävä hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.
11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous ja syyskokous. Lisäksi voidaan tarvittaessa pitää
ylimääräisiä kokouksia.
Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

Kokouksen avaus.

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.

Esitetään hallituksen toimintakertomus.

6.

Esitetään tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomus ja tilintarkastajan sekä
toiminnantarkastajan lausunto vastuuvapauden myöntämisestä.

7.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.

8.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä jäsenten kirjallisesti 7 päivää ennen kokousta esittämät
asiat, jolloin kuitenkin on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

9.

Kokouksen päättäminen.
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Yhdistyksen syyskokous on pidettävä kunkin vuoden marras - joulukuussa.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

Kokouksen avaus.

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle.

6.

Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä alkavalle hallituskaudelle.

7.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa.

8.

Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

9.

Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies..

10. Päätetään luottamushenkilöille ja tilintarkastajalle sekä toiminnantarkastajalle suoritettavasta palkkiosta.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä jäsenten kirjallisesti 7 päivää ennen kokousta esittämät
asiat, jolloin kuitenkin on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.
12. Kokouksen päättäminen.
Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen harkinnan mukaan tai jos vähintään 1/10
äänioikeutetuista jäsenistä tai kolme jäsentä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.
12 § ÄÄNIOIKEUS
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.
Kunniajäsenillä, tukijäsenillä sekä kunniapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
13 § KOKOUSKUTSUT
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on hallituksen toimitettava viimeistään 14 päivää ennen varsinaista ja 7 päivää
ennen ylimääräistä kokousta. Kutsu on julkaistava valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka lähetettävä kirjeitse
taikka sähköpostitse tai telefaxilla niille jäsenille, joilla tällainen väline on käytössään.
14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosa (2/3)
enemmistöllä annetuista äänistä.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, josta toisen on
oltava yhdistyksen varsinainen kokous ja jolloin molemmissa kokouksissa vähintään neljä viidesosaa (4/5) kaikista
annetuista äänistä on kannatettava päätöstä.
15 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat jaettava purkavan kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen
toimintatarkoitusta edistävällä tavalla.
16 §
Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.
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