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1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on A-Kiltojen Liitto ry  Kotipaikka on Helsingin
kaupunki ja toimialueena koko maa.

2 § A-KILTOJEN LIITON TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Tarkoitus

-toimia jäsenyhdistysten (A-kiltojen) valtakunnallisena
keskusjärjestönä

- tukea A-kiltojen päihteetöntä ja yhdistysmuotoista
vertaistukitoimintaa

- edistää A-kiltojen toipumiskulttuuria

- toimia päihdetoipujien vaikutuskanavana ja edunvalvojana sekä
osallistua päihdetoipujien kokemustiedolla päihdekeskusteluun

- harjoittaa ehkäisevää päihdepoliittista toimintaa

- poistaa päihdekysymyksiin, jäsenyhdistyksiin A-kiltoihin ja
päihdetoipujiin ja niiden jäseniin kohdistuvia ennakkoluuloja ja
kielteisiä asenteita

- edistää päihdeasiakkaiden lakiin perustuvien oikeuksien
toteutumista

Toimintamuodot

- viestintä-, julkaisu- ja koulutustoiminta

- toiminnanohjauspalvelu A-killoille

- A-kiltojen alueellisen ja paikallisen yhteistyön edistäminen

- yhteistoiminta jäsenyhdistysten ja päihdealan toimijoiden sekä
muiden tahojen kanssa, jos yhteistyö edistää A-Kiltojen Liiton
tarkoituksen toteutumista

- virkistys- ja leiritoiminta ja muut vastaavat tukipalvelut

- päihdeasiakkaiden edunvalvonta

3 § TOIMINTANSA TUKEMISEKSI A-KILTOJEN LIITTO HANKKII VAROJA

- kantamalla jäsenmaksuja

- ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

- toimeenpanemalla asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja
rahankeräyksiä
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- järjestämällä tiedotus-, virkistys- ja koulutustilaisuuksia sekä
julkaisutoimintaa

A-Kiltojen Liitto voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta. A-
Kiltojen Liiton toiminta on yleishyödyllistä
kansalaisjärjestötoimintaa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole
voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen.

4 § JÄSENET

A-Kiltojen Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä
rekisteröidyn yhdistyksen, A-killan, joka hyväksyy A-Kiltojen Liiton
arvot ja periaatteet sekä sitoutuu noudattamaan päättävien elinten
päätöksiä.

Kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön,
rekisteröidyn yhdistyksen tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa
tukea toimintaa.

Kunniajäseneksi voi A-Kiltojen Liiton varsinainen kokous kutsua
yksityisen henkilön, joka on merkittävällä tavalla tukenut A-
Kiltojen Liiton toimintaa tai on muutoin erityisesti ansioitunut sen
toiminnassa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä A-
Kiltojen Liiton varsinaisessa kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

5 § JÄSENMAKSUT

Varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosittain A-Kiltojen Liitolle
jäsenmaksu, joka perustuu A-killan jäsenmäärään ja jonka suuruuden
A-Kiltojen Liiton syyskokous päättää. Vähävarainen A-kilta voi
anomuksesta ja hallituksen päätöksellä saada vapautuksen
jäsenmaksusta sekä muista mahdollisista A-Kiltojen Liitolle
suoritettavista maksuista.

Kannatusjäsenen on suoritettava vuosittain kannatusjäsenmaksu, jonka
suuruuden A-Kiltojen Liiton syyskokous päättää. Kunniajäsenet eivät
suorita jäsenmaksua.

Jäsenmaksujen kantoajan ja -tavan päättää A-Kiltojen Liiton
hallitus.

6 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenen, joka haluaa erota A-Kiltojen Liitosta, on ilmoitettava
siitä kirjallisesti A-Kiltojen Liiton hallitukselle tai
puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä A-Kiltojen Liiton
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

A-Kiltojen Liiton hallitus voi erottaa kokonaan tai määräajaksi
varsinaisen jäsenen, joka toimii liiton periaatteita vastaan tai on
huomattavasti vaikeuttanut sen toimintaa, tai joka on laiminlyönyt
erääntyneen vuosittaisen jäsenmaksunsa maksamisen ja jäsenmaksun
eräpäivästä on kulunut vähintään kuusi kuukautta (6 kk).
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Päätöksessä on mainittava erottamisen tai muun seuraamuksen, mikä
voi olla myös äänioikeuden rajoittaminen, syy. Äänioikeus voidaan
ottaa pois vain maksamattoman jäsenmaksun vuoksi, ja vain mikäli
vuosittaisen jäsenmaksun eräpäivästä on kulunut vähintään kuusi
kuukautta (6 kk). Samalla on päätöksessä mainittava maksun
laiminlyönnin kesto.

Ennen päätöksen tekemistä asianosaiselle on varattava tilaisuus
selityksen antamiseen asiassa, mikäli erottaminen ei johdu
jäsenmaksun maksamatta jättämisestä. Harkintansa mukaan hallitus voi
antaa jäsenelle varoituksen ja mahdollisuuden korjata toimintaansa
ennen kuin hallitus harkitsee jäsenen erottamista kokonaan tai
määräajaksi tai rajoittaa jäsenen äänioikeutta, mikäli rike on
vähäinen.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös A-Kiltojen
Liiton varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä kirjallinen
ilmoitus A-Kiltojen Liiton hallitukselle tai puheenjohtajalle
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon
saatuaan.

7 § HALLINTO

A-Kiltojen Liiton toimintaa johtaa ja valvoo, sekä sen asioita
hoitaa hallitus, jonka kaikki jäsenet on valittava A-kiltojen
jäsenistä. Hallituksen jäsenten valinnassa pyritään
maantieteelliseen kattavuuteen.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi (2)
vuodeksi. Puheenjohtaja on erovuorossa parillisina vuosina,
varapuheenjohtaja parittomina vuosina.

Hallitukseen tulee kuulua puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
lisäksi kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kuusi (6) henkilökohtaista
varajäsentä.

Hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet
valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja heistä on erovuorossa
puolet (1/2) vuosittain.

Hallitus voi asettaa avukseen erilaisia jaostoja ja toimikuntia,
sekä valita ja vapauttaa jaostojen ja toimikuntien jäsenet.

Asettamilleen jaostoille ja toimikunnille hallitus antaa
tarvittaessa toimintaohjeet.

Hallitus nimeää A-Kiltojen Liiton edustajat niihin organisaatioihin,
joihin sen edustusta pyydetään ja joihin osallistuminen on A-
Kiltojen Liiton tarkoituksen toteuttamiseksi oleellista.

Hallitus päättää työntekijöiden ottamisesta toistaiseksi voimassa
olevaan työsuhteeseen, erottamisesta ja työsuhteen ehdoista.

Hallituksen hyväksymässä johto- ja taloussäännössä voidaan antaa
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tarkempia ohjeita mm. hallituksen kokousten valmistelusta ja
käsiteltävien asioiden esittelystä, taloudenhoidosta ja työntekijän
asemasta huomioiden yhdistyslain, muiden lakien ja asetusten sekä
näiden sääntöjen määräykset.

8 § HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) sen jäsentä
vaatii. Kutsu on esitettävä kirjallisesti, sähköpostilla tai
puhelimitse hallituksen jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) varsinaisista tai
varajäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla,
muissa tapauksissa tulee päätökseksi mielipide, jota puheenjohtaja
kannattaa.

Henkilö, joka ilmoittaa eriävän mielipiteensä tai vastalauseensa
päätöksen johdosta hallituksen pöytäkirjaan, eikä osallistu
päätöksen täytäntöönpanoon, on vapaa vastuusta päätöksen suhteen.

9 § VARSINAISET KOKOUKSET

A-Kiltojen Liiton varsinaiset kokoukset pidetään kaksi kertaa
vuodessa, kevätkokous maalis - huhtikuussa ja syyskokous loka -
marraskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos A-Kiltojen Liiton hallitus tai
varsinainen kokous niin päättää, tai jos yksi kymmenesosa (1/10)
äänioikeutetuista jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelyä varten
kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä
kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus
kokouksen pitämisestä on esitetty.

Varsinaisen kokouksen ja ylimääräisen kokouksen pitoajan,
järjestämistavan ja paikan päättää hallitus. Etäosallistuminen
kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli
hallitus on tästä kokouskutsussa ilmoittanut jaantanut ohjeet
osallistumisesta.

Varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle
viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Varsinaisissa ja ylimääräisissä kokouksissa on jokaisella
erääntyneen jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä yksi (1)
ääni edellisen vuoden jäsenmäärän alkavaa viisikymmen (50) lukua
kohden, kuitenkin enintään kolme (3) ääntä. Käyttääkseen
äänioikeuttaan jäsenen on ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan
etukäteen kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

Kannatusjäsenillä ja kunniajäsenillä on A-Kiltojen Liiton
kokouksissa puheoikeus.
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A-Kiltojen Liiton varsinaisissa ja ylimääräisissä kokouksissa
päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä,
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaaleissa valituksi tulee
ehdokas, joka saa hyväkseen enemmän kuin puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa tapauksissa
äänten mennessä tasan tulee päätökseksi mielipide, jota kokouksen
puheenjohtaja kannattaa.

10 § LIITON KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KEVÄTKOKOUS:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokousvirkailijat

4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä

5. Käsitellään edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja
toimintakertomus, tilintarkastajien lausunto sekä kertomus
toiminnasta (vuosikertomus)

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

8. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat, sekä A-
Kiltojen Liiton jäsenten vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen
kevätkokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat huomioiden
yhdistyslain 24 §:n määräykset

SYYSKOKOUS:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokousvirkailijat

4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä

5. Valitaan A-Kiltojen Liiton hallituksen jäsenet erovuoroisten
sijaan sääntöjen seitsemännen (7) pykälän määräysten mukaan

6. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2)
varatilintarkastajaa

7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

8. Päätetään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmasta ja
talousarviosta

9. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
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10. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat sekä A-
Kiltojen Liiton jäsenten vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen
syyskokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat huomioiden
yhdistyslain 24 §:n määräykset

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokousvirkailijat

4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä

5. Käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle

6. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat
huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset

11 § LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

A-Kiltojen Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, toiminnanjohtaja, tai
yhdistyksen hallituksen erikseen oikeuttama henkilö, kaksi (2) aina
yhdessä.

12 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

A-Kiltojen Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä
tilintarkastajille ennen seuraavan helmikuun viidettätoista (15.)
päivää.

Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen helmikuun
loppuun mennessä.

A-Kiltojen Liiton tilintarkastajista vähintään toisen
tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.
Tilintarkastajana voi toimia myös tilintarkastusyhteisö.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä A-Kiltojen Liiton
varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa vähintään
kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamisesta ei voida tehdä päätöstä, ellei asian
käsittelemisestä ole kokouskutsussa erikseen mainittu.

Muutetut säännöt tulevat voimaan, kun ne on yhdistysrekisteriin
merkitty.

14 § LIITON PURKAMINEN

Päätös A-Kiltojen Liiton purkamisesta on tehtävä varsinaisessa
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kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä.

Liiton purkamisesta ei voida tehdä päätöstä, ellei asian
käsittelemisestä ole kokouskutsussa erikseen mainittu.

A-Kiltojen Liiton purkautuessa sen varat ja omaisuus luovutetaan A-
Kiltojen Liiton tarkoituksia edistävään toimintaan purkautumisesta
päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.


