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VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITTO VALLI RY SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, nimi on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
Valli ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Toiminta-alueena on koko maa.

2§ Liiton tarkoituksena on
- toimia vanhusten ja avun tarpeessa olevien elinolojen parantamiseksi toimivien jäsenjärjestöjensä
valtakunnallisena keskusjärjestönä
- tehdä edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä vanhusten elämänlaadun kohentamiseksi sekä yleisiin
asenteisiin vaikuttamiseksi
- edistää vanhusten asumisedellytyksiä sekä kansalais- ja lähimmäispalvelutoimintaa.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
- tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille vanhusten elinolojen parantamiseksi
- harjoittaa viestintä-, vaikuttamis-, valistus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa
- tukee ja neuvoo jäsenjärjestöjä
- harjoittaa ja edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa
- voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä, maa-alueita ja
huoneistoja.
Toimintansa tukemiseksi liitto voi harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa, vastaanottaa
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä.

4§ Liiton jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt yhdistykset, muut yhteisöt ja säätiöt, jotka
hyväksyvät liiton säännöt ja tarkoituksen ja suorittavat säädetyt jäsenmaksut. Jäsenet hyväksyy liiton
hallitus.

Jos jäsen haluaa erota liitosta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle. Eroava jäsen suorittaa
kuitenkin kulumassa olevan kalenterivuoden jäsenmaksun.

5§ Päätösvalta liiton asioissa on sen liittokokouksella, johon kukin jäsenjärjestö valitsee enintään
kaksi edustajaa ja kaksi varaedustajaa. Jäsenjärjestöillä tarkoitetaan § 4 mainittuja rekisteröityjä
yhdistyksiä, muita yhteisöjä ja säätiöitä. Kullakin edustajalla on yksi ääni, varaedustaja käyttää
edustajan poissa ollessa tämän äänivaltaa.

6§ Liiton hallitukseen kuuluu varsinaisessa liittokokouksessa seuraavaan varsinaiseen
liittokokoukseen saakka valittuina liiton puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen
(10) varsinaista jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

7§ Hallitus edustaa järjestöä ja on sen toimeenpaneva elin.
Hallituksen tehtävänä on:
1) kutsua koolle liittokokous, valmistella siinä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna sen tekemät
päätökset. Hallitus laatii liiton toimintakertomuksen, tilit, toimintasuunnitelman ja
talousarvion liittokokoukselle esitettäväksi.
2) johtaa ja vastata järjestön toiminnasta
3) antaa hallintoon liittyvät tarvittavat säännöt
4) ottaa ja erottaa toiminnanjohtajan
5) nimetä järjestön nimenkirjoittajat sääntöjen mukaisesti
6) nimetä tarvittavat toimikunnat ja työryhmät oman toimintansa tueksi
7) päättää järjestön jäsenyydestä eri yhteisöissä
8§ Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä liiton toiminnanjohtajan tai
hallituksen siihen määräämien toimihenkilöiden kanssa.

9§ Liiton varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämässä paikassa
huhti-marraskuun välisenä aikana. Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen on lähetettävä vähintään 8
viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse. Ylimääräisiin liittokokouksiin voidaan jäsenistö

kutsua tarpeen vaatiessa tai kun vähintään 1/5 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erityisesti
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen on toimitettava samassa
järjestyksessä kuin varsinaiseen liittokokoukseen vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Varsinaisessa liitokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2) Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus
3) Esitetään tilikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot edeltäneeltä toimikaudelta sekä
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
4) Hyväksytään tulevan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
5) Määrätään jäsenmaksu
6) Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä
7) Valitaan puheenjohtaja
8) Valitaan hallituksen muut jäsenet
9) Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastusyhtiön ollessa kyseessä,
yksi tilantarkastusyhtiö riittää.
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä ne asiat, joista hallitus vähintään kaksi
viikkoa ennen liittokokousta on ilmoittanut jäsenille.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, vaaleissa ratkaisee arpa.
Vaadittaessa on vaalit toimitettava suljetuin lipuin.
Asiat, jotka jäsenet haluavat esittää liittokokoukselle, on kirjallisesti esitettävä hallitukselle kuusi (6)
viikkoa ennen liittokokousta. Hallitus toimittaa ne oman lausuntonsa ohella neljää (4) viikkoa ennen
liittokokousta jäsenille.

10§ Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on viimeistään maaliskuun loppuun mennessä
jätettävä edellisessä varsinaisessa liittokokouksessa valituille tilintarkastajille, joiden tulee suorittaa
tehtäväänsä ja antaa lausuntonsa tileistä huhtikuun aikana.

11§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä liittokokouksessa, jos muutosehdotus on esitetty
kokouskutsussa ja sen puolesta annetaan vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.
Liiton purkaminen, josta kokouskutsussa on mainittava, tapahtuu samassa järjestyksessä kuin
sääntöjen muuttaminen.

Kun liitto on päätetty purkaa, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen liittokokouksen
harkitsemalla tavalla vanhusten hyvinvointia ja menestystä edistäviin tarkoituksiin.

12§ Muissa kohdissa noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.
Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin lokakuun 21. päivänä 1953, nro 134204.

