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YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 
 
1 §  Yhdistyksen nimi on Polioinvalidit ry ,Polioinvaliderna rf, kotipaikka Helsinki ja 

toimialueena koko Suomi. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää 
toiminnassaan myös ruotsinkieltä. 

 
YHDISTYKSEN TARKOITUS 
 
2 §  Yhdistyksen tarkoitus on: 

1. toimia poliovammaisten henkilöiden yhdyssiteenä toimialueellaan. 
2. edistää poliovammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan 

tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan 
yhteiskunnassa. 

3. tukea jäljempänä mainituilla tavoilla poliovammaisia henkilöitä käyttämään 
voimavarojaan ja ottamaan vastuuta yhteisistä asioista.  

4. edistää jäsentensä kuntoutusta 
5. kehittää yhdessäolon mahdollisuuksia. 

 
TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS 
 
3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

1. neuvoo ja opastaa jäsenistöä vammaisuutta koskevissa                                                                                                                                                                                 
asioissa  sekä parantaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa 

2. edistää jäsenten osallistumismahdollisuuksia elämän kaikilla osa-alueilla 
tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä seuraamalla lainsäädännön kehitystä. 

3. järjestää yhteiskunnan palveluja täydentävää kuntoutustoimintaa 
jäsentensä keskuudessa 

4. järjestää juhla-, tiedotus-, kulttuuri- sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja 
tuottaa poliovammaisten henkilöiden asiaa käsitteleviä julkaisuja ja 
kirjallisuutta. 

5. järjestää jäsenilleen koulutus-, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia sekä 
tukee jäsenistöä osallistumaan erilaisiin koulutustilaisuuksiin. 

6. perustaa tarvittaessa rekisteröimättömiä paikallisosastoja 
7. toimii yhteistyössä vammaisten asioita ajavien muiden järjestöjen ja 

yhteisöjen kanssa. 
 
TALOUDELLINEN TOIMINTA 
 
4 § Yhdistys hankkii varoja toimintaansa varten varainkeräyksillä,                                                                

arpajaisilla, vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. 
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi myös hankkia, omistaa toimintaansa 
varten tarpeellista irtainta omaisuutta ja kiinteistöjä sekä harjoittaa julkaisu-, 
koulutus-, vuokraus-, laitos- ja kioskitoimintaa.  

 
YHDISTYKSEEN LIITTYMINEN JA JÄSENET 
 
5 §  Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka 

lääkärintodistuksella osoittaa, että hänellä on poliovamma, ja joka hyväksyy 
yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. 

 
 Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu 

oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa. 
Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

 
 Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta. 
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YHDISTYKSEN HALLINTOELIMET 
 
6 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen varsinainen kokous eli 

vuosikokous ja ylimääräinen kokous.  
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii yhdistyksen johtokunta, jonka 
jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous. 
Yhdistyksen johtokunnan jäsenenä ei voi toimia henkilö, joka on työsuhteessa 
yhdistykseen. 

 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 
7 §  Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa huhtikuun loppuun 

mennessä johtokunnan tarkemmin määräämässä paikassa ja määräämänä 
ajankohtana. 

 
 Johtokunta kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen 

tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii taikka kokous itse on päättänyt 
ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Kokous on tällöin kutsuttava koolle 
kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien. 

 
 Kutsu vuosikokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on saatettava jäsenten 

tiedoksi vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokouspäivää kirjeellä ja 
ilmoittamalla kokouksesta ainakin yhdessä valtakunnallisessa lehdessä  

 
YHDISTYKSEN VARSINAINEN KOKOUS ELI VUOSIKOKOUS 
 
8 § Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. esitetään johtokunnan laatima yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus 
edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajan lausunto ja päätetään 
tilinpäätöksen vahvistamisesta, 

2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle sekä muille 
tilivelvollisille edelliseltä kalenterivuodelta, 

3. päätetään johtokunnan esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion 
hyväksymisestä seuraavalle kalenterivuodelle, 

4. valitaan joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan 
yhdistyksen puheenjohtajaksi 

5. päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä 
6. valitaan johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle, 
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle 

kalenterivuodelle, 
8. vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus, 
9. päätetään yhdistyksen varsinaisen ja ylimääräisen kokouksen 

kokouskutsujen julkaisutavasta, 
10. valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Polioliitto ry:n yleiskokoukseen sekä 

ylimääräiseen kokoukseen 
11. päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista. 

 
YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA 
 
9 § Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 

kuusi (6), kahdeksan (8)  tai kymmenen (10) jäsentä. Jokaiselle johtokunnan 
jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

 
 Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan 
 
 Puheenjohtajan toimiaika kestää kaksi kalenterivuotta. Johtokunnan muiden 

jäsenten toimiaika kestää kaksi kalenterivuotta, kuitenkin siten, että kunakin 
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vuonna vuorollaan johtokunnan varsinaisista ja varajäsenistä eroaa puolet 
jäsenistä. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat ratkaistaan arvalla. 

 
 
 Jos johtokunnan jäsen eroaa tai erotetaan johtokunnasta ennen kuin hänen 

toimiaikansa on päättynyt, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
vuosikokouksessa uusi jäsen. 

 
 Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 

vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on paikalla. 
 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava 
kokous koolle, jos vähintään puolet johtokuntaan kuuluvista sitä kirjallisesti 
vaatii.  

 
Johtokunnan päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut yli 
puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide ja 
vaaleissa arpa. 

 
JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT 
 
10 §  Johtokunnan  tehtävät 

1. kutsuu vuosikokouksen koolle  
2. johtaa yhdistyksen toimintaa ja vastaa siitä 
3. hyväksyy ja erottaa yhdistyksen jäsenet 
4. valmistelee vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee 

vuosikokouksen päätökset 
5. ottaa ja erottaa johtavat toimihenkilöt 
6. nimeää yhdistyksen nimenkirjoittajat 
7. nimeää tarvittavat työ- ja toimikunnat 
8. päättää sellaiset yhdistystä koskevat asiat, jotka eivät kuulu lain ja näiden 

sääntöjen mukaan vuosikokouksen ratkaistaviksi 
 
ALOITEOIKEUS 
 
11 § Asia, joka halutaan saattaa vuosikokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä 

yhdistyksen johtokunnalle kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta ennen 
kokousta. Johtokunta valmistelee asian esitettäväksi vuosikokoukselle. 

   
TILINPÄÄTÖS 
 
12 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja muut asiakirjat on 

annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.  
 
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
13 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 

johtokunnan määräämät henkilöt, kaksi yhdessä. 
 
YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
 
14 §  Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen 

johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla  
eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

  
Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt 
jäsenmaksunsa maksamatta yhdistykselle neljä vuotta pidemmältä ajalta tai jos 
hän 
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1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen 
liittyessään sitoutunut tai 

2. jos hän ei enää täytä näissä säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja, 
3. tai jos hän on aiheuttanut toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 

yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai toiminut vastoin yhdistyksen 
tarkoitusta. Jäsenen erottamisesta päättää johtokunta. 

 
Johtokunnan päätöksestä erotettu voi valittaa kirjallisesti vuosikokoukselle. 
Valitus on jätettävä johtokunnalle 14 päivän kuluessa siitä, kun erotettu on 
saanut tiedon päätöksestä. Kun valitus tulee käsiteltäväksi vuosikokouksessa, on 
asiasta mainittava kokouskutsussa. 
 

KUNNIAJÄSENYYS 
 
15 § Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen henkilön, joka yhdistyksen 

johtokunnan puheenjohtajana on ansiokkaalla tavalla työskennellyt yhdistyksen 
hyväksi. 
Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka ansiokkaalla tavalla 
on työskennellyt yhdistyksen hyväksi. 
 
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen nimittämisestä päättää vuosikokous. 
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. 

 
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
 
16 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen vuosi- tai 

ylimääräinen kokous. Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä 
kirjallisesti johtokunnalle, joka lausuntonsa ohella jättää ne kokouksen 
ratkaistavaksi. 

 
 Sääntömuutoksen käsittelystä on mainittava kokouskutsussa. 
 
 Sääntömuutoksen hyväksytyksi tulemiseen vaaditaan, että vähintään 2/3  

kokouksessa annetuista jäsenten äänistä kannattaa muutosta. 
 
YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
17§  Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos 

purkamista kannattaa vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.  
 
Yhdistyksen tultua puretuksi käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat sen 
tarkoitusperien edistämiseksi yhdistyksen viimeisessä yhdistyksen kokouksessa 
määrättävällä tavalla. 

  
VOIMAANTULO 
 
18§ Nämä säännöt tulevat voimaan heti hyväksymisen jälkeen. 
                       
19§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät 


