Kirkon Paikat ry
SÄÄNNÖT
1§ Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Kirkon Paikat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.
2§ Yhdistyksen tarkoitus
Edistää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien, seurakuntayhtymien ja niiden pääosin
omistamien osakeyhtiöiden tai kirkollisten palvelujärjestöjen omistamien kurssi-, toiminta- ja
leirikeskusten markkinointia sekä niiden välistä yhteistyötä ja koulutusta.
3§ Toiminnan sisältö
Yhdistys suunnittelee ja toteuttaa yhteistä markkinointia sekä järjestää alan koulutusta ja
verkostoitumista jäsenille.
Yhdistys voi yleisen kokouksensa päätöksellä liittyä sellaisiin koko maata käsittäviin yhdistyksiin
tai järjestöihin, joiden tarkoitusperät ovat sopusoinnussa tämän yhdistyksen periaatteiden kanssa.
4§ Jäsenet
Yhdistykseen voi liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta, seurakuntayhtymä,
seurakuntien pääosin omistama osakeyhtiö ja kirkollinen palvelujärjestö, jolla on ympärivuotisesti
toimiva kurssi-, toiminta- ja leirikeskus, joka täyttää seuraavat kriteerit:
1. Keskuksessa tulee olla majoitus- ja kokoontumistilat noin 40 henkilölle.
2. Jos keskuksessa käytetään ostopalveluja, tulee talouden ja toiminnan olla seurakunnan
hallinnoimaa.
3. Keskuksessa on huomioitu esteettömyys.
4. Yhteisiä kokoontumistiloja tulee olla muitakin kuin ruokasali.
5. Keskuksessa tulee olla järjestetty asiakaspalvelu.
Jäseneksi haetaan täyttämällä hallitukselle osoitettu jäsenhakemus. Hallitus ilmoittaa päätöksestä
kirjallisesti.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle
tai sihteerille maaliskuun loppuun mennessä, jolloin jäsenyys päättyy kuluvan kalenterivuoden
lopussa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet vuosimaksunsa
maksamatta tai jäsenyyskriteerit eivät enää täyty.
5§ Hallitus
Yhdistyksen asioista vastaa hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä. Jäsenet valitaan vuosittain
pidettävässä yhdistyksen vuosikokouksessa. Lisäksi valitaan vuodeksi kerrallaan hallituksen kaksi
(2) varajäsentä. Hallituksen jäsenyys on kerrallaan 3 vuotta. Vuosittain kaksi (2) jäsentä on
erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Matkakulut ja mahdolliset hallituksen jäsenten palkkiot suoritetaan vuosikokouksen päätöksen
mukaisesti.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viisi (5)
vuorokautta ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
jäsenistä.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti huolehtia siitä, että näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittu
yhdistyksen tarkoitus pyritään saavuttamaan. Hallituksen tulee
1. edustaa yhdistystä ja huolehtia yhdistyksen asioiden hoitamisesta,
2. kutsua yhdistyksen kokous koolle ja valmistella siinä käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön
kokouksien päätökset. Kirjallinen kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä yhdistyksen
jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksen aika
ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.
3. hoitaa yhdistyksen varoja sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä ja
4. valita yhdistyksen edustajat niiden järjestöjen toimielimiin ja kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu.
Hallituksen kokoukset on mahdollista järjestää osittain tai kokonaan sähköisesti hallituksen
kokouskutsun mukaan.
6§ Nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin, heidän
estyneenä ollessa sihteeri yksin. Hallitus voi oikeuttaa myös muun toimihenkilön yksin
kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

7§ Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
8§ Jäsenmaksu
Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen
vuosikokous määrää hallituksen esityksestä.
Hallituksella on oikeus perustellusta syystä myöntää maksuvapautus tai -huojennus jäsenmaksusta
määräajaksi.
9§ Yhdistyksen kokoukset:
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä aikana ja hallituksen kutsusta
viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Äänioikeutettuja ovat yhdistykseen hyväksytyt,
maksuvelvoitteensa hoitaneet jäsenet. Kokouskutsu vuosikokoukseen on toimitettava jäsenille
sähköpostilla neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.
Vuosikokouksessa jäsenellä on niin monta ääntä, kuin sillä on Kirkon Paikkoihin hyväksyttyjä
keskuksia. Äänivaltaisuus tulee osoittaa valtakirjalla vuosikokouksen yhteydessä.
Vuosikokouksessa päätökseksi tulee esitys, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan, kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
Sääntöjen muuttamiselle, yhdistyksen purkamiselle tai yhdistyksen omaisuuden pääosan
luovuttamisesta tarvitaan ¾ äänistä.
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
3. Päätetään liittymis- ja vuosimaksut
4. Päätetään hallituksen jäsenten matkakorvaukset ja palkkiot
5. Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma
6. Valitaan henkilöt erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle
7. Valitsee kaksi (2) varajäsentä hallitukseen
8. Valitsee toimintakaudeksi toiminnantarkastajan ja hänelle varahenkilön
9. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja vuosikokoukselle tehdyt aloitteet tai esitykset.
Vuosikokoukselle tehdyt aloitteet tai esitykset on jätettävä kirjallisina yhdistyksen sihteerille
marraskuun loppuun mennessä.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta
pyytää.

Yhdistyksen kokoukset on mahdollista järjestää osittain tai kokonaan sähköisesti hallituksen
kokouskutsun mukaan.
10§ Varojen käyttö ja tilinpito:
Hallitus huolehtii ja vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on
luotettavalla tavalla järjestetty.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä
toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi järjestää maksullisia kokous- ja
koulutustilaisuuksia.
11§ Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen sisällöstä päättää yhdistyksen vuosikokous. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen
sääntöjen muuttamisesta.
12§ Yhdistyksen lakkauttaminen:
Päätös yhdistyksen lakkauttamisesta on tehtävä kahdessa (2) toisiaan vähintään kuukauden väliajoin
seuraavassa kokouksessa kolme neljäsosan 3/4 äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava
yhdistyksen lakkauttamisesta.
Toiminnan päätyttyä yhdistyksen viimeinen kokous päättää hallituksen esityksestä jäljellä olevien
varojen ja omaisuuden käytöstä ja yhdistyksen nimestä.

