1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kainuun Sotaorvot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kajaanin kaupunki ja
toimialue Kainuun maakunta.
Yhdistys voi kuulua valtakunnalliseen yhteiseen keskusjärjestöön. josta yhdistyksen yleinen
kokous päättää
2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistys toimii sotaorpojen etujen ja oikeuksien ajajana toimialueellaan Kainuussa.
Yhdistyksen tarkoituksena on
• valvoa sotaorpojen yleisiä ja yhteisiä etuja ja oikeuksia yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa
• järjestää virkistys- ja kuntoutustoimintaa jäsenilleen sekä tukea heitä henkisesti
• vaalia sodissa kaatuneiden ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa
• ettei yhdistys harjoita puoluepoliittista toimintaa
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• kartoittaa alueensa sotaorvot, kerää ja tallentaa tietoa heidän vaiheistaan ja
kokemuksistaan, sekä tukee alaan liittyvää tutkimusta
• järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja muita vastaavia
tapahtumia
• harjoittaa alaan liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa
• pitää yhteyttä muihin yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin yhdistyksiin, viranomaisiin
ja päättäjiin
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä voi ottaa
vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
3 Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään Suomen sotien 1939- 1945 sotaorpo, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sen säännöt.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet. Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä
yhdistyksen tarkoitusperää kannattavan henkilön, sotaorvon omaisen, oikeuskelpoisen yhteisön
tai säätiön.
Vuosikokous voi kutsua, hallituksen esityksestä, kunniajäseneksi henkilön joka merkittävällä
tavalla on edistänyt yhdistyksen tavoitteiden toteutumista. Kutsumista tulee kannattaa vähintään
3/4 annetuista äänistä.
Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta.

4 Yhdistyksen jäsenluettelo
Jäsenistä pidetään luetteloa, johon merkitään jäsenen täydellinen nimi, syntymäaika ja -paikka,
kansalaisuus, ammatti sekä liittymispäivä ja osoite.

5 Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsen maksaa vuosittain jäsenmaksua. Jäsenmaksun suuruus kullekin
jäsenryhmälle erikseen päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.
Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta määrãajaksi tai
toistaiseksi sairauden tai muun tähän verrattavan syyn takia.
6 Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen sekä kannatusjäsenen jos hän on jättänyt maksamatta
yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun 1 vuotta pidemmältä ajalta.
Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.
7 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen
kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen kotipaikkakunnalla
ilmestyvässä lehdessä tai kirjeessä jäsenilleen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on aarnioikeus ja yksi ääni.
Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
8 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– kãsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– käsitellään toimintasuunnitelma ja vahvistetaan talousarvio kuluvalle tilivuodelle
– päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä maksutavasta ja -ajasta
– valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan 1 tilintarkastaja ja varahenkilö
– yhdistyksen edustajien valitaan niihin tiedossa oleviin luottamus-toimiin, joihin yhdistyksellä
on mahdollisuus esittää edustajia
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
9 Hallitus
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään 6 - 10 jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenhohtaja valitaan yhdeksi ja jäsenet kahdeksi (2) toimikaudeksi kerrattaan. Hallituksen
jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan
arvalla.
Hallituksen toimikausi alkaa valinnan tehneestä vuosikokouksesta ja päättyy seuraavaan
vuosikokoukseen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
ja on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalta on vähintään
puolet hallituksen jäsenistä.
Hallituksen tehtävän on suunnitelma ja hoitaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten
tekemien päätöksien ja yhdistyksen sääntöjen sekä liiton sääntöjen edellyttämällä tavalta.
Päätökset tehdään yksinkertaiselta äänten enemmistöstä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10 Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi.
Yhdistyksen tilit päätetään 31.joulukuuta ja ne sekä niiden ohella pöytäkirjat, vuosikertomus ia
muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille ennen tammikuun 31. päivää tilivuoden
päätyttyä.
Tilintarkastajien tulee viimeistään helmikuun 5. päivään mennessä tarkastaa yhdistyksen tilit,
omaisuus ja hallinto sekä laatia kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle.
11 Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri aina kaksi yhdessä
12 Sääntömuutokset
Sääntöjen muutosehdotukset on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle ja siitä on
kokouskutsussa mainittava. Muutosehdotus hyväksytään jos sitä kannattaa vähintään 3/4
äänestyksessä annetuista äänistä.
13 Yhdistyksen purkaminen
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta voidaan käsitellä yhdistyksen kokouksessa, josta on
ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ehdotuksesta on
mainittava kokouskutsussa. Purkamista koskeva ehdotus hyväksytään, jos sitä on kannattanut
vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Jos yhdistys päättää purkautua, sen jäljellä
jäävät varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen purkautumisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavatta.
14 Asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia.

