OPKOn ystävät ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on OPKOn ystävät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin
kaupunki.
2§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja
Koululaislähetys ry:tä (OPKO) ja sen toimintaa hengellisesti, henkisesti ja
taloudellisesti. Yhdistys pitäytyy Raamattuun, luterilaiseen tunnustukseen ja
OPKOn oppiperustaan.
3§ Toiminta
Yhdistys voi toteuttaa tarkoitustaan
a) järjestämällä kokouksia, tilaisuuksia, kursseja, leirejä, seminaareja yms.
b) tekemällä OPKOn ja sen jäsenyhdistysten toimintaa tunnetuksi levittämällä
yhteyksissään sen julkaisuja, esitteitä yms.
c) vastaanottamalla lahjoja, avustuksia ja testamentteja, toimeenpanemalla
asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, myyjäisiä, arpajaisia yms.
4§ Jäsenet
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi yhdistyksen tarkoituksen ja OPKOn
oppiperustan hyväksyvän henkilön. Hallitus voi erottaa jäsenen, jonka se katsoo
toimivan vastoin yhdistyksen periaatteita. Kolmena peräkkäisenä vuotena
jäsenmaksunsa suorittamatta jättänyt voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsenet
suorittavat jäsenmaksun vuosittain.
5§ Hallitus
OPKOn ystävät ry:n asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja ja 3 - 6 jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee toimia sopusoinnussa
OPKOn oppiperustan kanssa. Hallituksen jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous.
Heidän toimikautensa on kaksi vuotta. Vuosittain puheenjohtaja ja puolet jäsenistä
on erovuorossa. Ensimmäisen kerran jäsenten erovuoron ratkaisee arpa.
Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan.
6§ Hallituksen kokoontuminen
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on myös kutsuttava koolle, jos vähintään
kolme hallituksen jäsentä jonkin erityisen syyn takia sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä mukaan luettuna puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä.
7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, tai
muu hallituksen määräämä yhdistyksen toimihenkilö, kukin yksin.

8§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Kutsu
vuosikokoukseen ja yhdistyksen ylimääräisiin kokouksiin lähetetään kirjeitse,
sähköpostitse tai muulla sovittavalla tavalla jäsenille vähintään neljätoista päivää
ennen kokousta.
Vuosikokouksessa
a) esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja
toiminnantarkastajan lausunto
b) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle
c) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi, joka alkaa 1.5.
d) valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
e) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle kaksi varamiestä
f) päätetään jäsenmaksun suuruudesta
g) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9§ Tilinpäätös ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja
toimintakertomus, hallituksen pöytäkirjat ja muut yhdistyksen toimintaa koskevat
asiakirjat on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen
vuosikokousta.
10§ Sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjen muutosehdotus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle, jos
vähintään kolme neljäsosaa yhdistyksen kokouksen osanottajista sitä kannattaa ja
toinen, vähintään 30 päivää myöhemmin pidettävä yhdistyksen kokous hyväksyy
sen yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
11§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistys purkautuu, jos vähintään kolme neljäsosaa yhdistyksen kokouksen
osanottajista sitä kannattaa, ja vähintään 30 päivää myöhemmin pidettävä
yhdistyksen kokous hyväksyy sen yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos
yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, on sen varat käytettävä yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamispäätöksen lopullisesti hyväksyneen kokouksen
päättämällä tavalla.

