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1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.

Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Etsintä ry. Yhdistyksen
kotipaikkana on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on ensisijaisesti vapaaehtoistyöhön
perustuen, yleishyödyllisenä yhdistyksenä edistää kadonneiden
henkilöiden etsintää ja ylläpitää vapaaehtoisen pelastuspalvelun
edellyttämää valmiutta.

Yhdistyksen ensisijainen toiminta-alue on pääkaupunkiseutu. Yhdistys
voi toimia myös oman alueensa ulkopuolella. Yhdistys pyrkii tekemään
yhteistyötä myös muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa kadonneiden
henkilöiden sekä kadonneen omaisuuden etsintää, osallistuu
etsintöihin ja koulutuksiin, järjestää jäsenilleen koulutusta, antaa
asiantuntija- ja kalustoapua, osallistuu yhteisharjoituksiin ja pr-
toimintaan, sekä voi toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi, sekä kalusto- ja
varustehankintoja varten voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia
tai testamentteja. Yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla
arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä tai muita huvi- ja pr-
tilaisuuksia.

Jäsenen edustettaessa yhdistystä ja sen toimintaa, tulee edustamisen
olla hyvän tavan mukaista.

3§ Jäsenyys ja jäsenmaksut

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen (18 vuotta
täyttänyt) henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt.

Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityishenkilö, oikeuskelpoinen
yhteisö, yritys tai säätiö.

Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus pitää jäsenistä ajan
tasalla olevaa jäsenluetteloa.
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Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä, yhdistyksen
kokouksen päätöksellä kutsua yksityishenkilö, oikeuskelpoinen
yhteisö tai säätiö, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti tai
esimerkillisesti. Kunniajäsenellä on läsnäolo,- ja puheoikeus
yhdistyksen kokouksissa.

Kannatusjäsenellä ei ole yhdistyksen vuosikokouksessa äänioikeutta.

4§ Yhdistyksen jäsenyydestä eroaminen

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä yhden (1)
kuukauden kuluttua, siitä kun hän on ilmoittanut erostaan
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai ilmoittanut
eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi,
mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan yhdistykselle
kalenterivuoden aikana.

5§ Yhdistyksen jäsenyydestä erottaminen

Jäsen, joka on toiminut tai rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai
periaatteita vastaan, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa
yhdistyksestä. Jäsenelle tulee antaa tilaisuus tulla kuulluksi ennen
lopullista erottamista.

Jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä 30 päivän kuluessa
yhdistyksen hallitukselle, siitä kun erottaminen on annettu
jäsenelle tiedoksi.

6§ Jäsenmaksuista päättäminen

Yhdistyksen vuosikokous päättää jäsenmaksujen suuruudesta.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

7§ Vaitiolovelvollisuus ja dokumentointi

Yhdistyksen jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus, koskien mahdollisia
etsintä- ja
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avunantotehtäviä, sekä niihin liittyviä tietoja, joita yhdistyksen
jäsenet voivat etsinnöissä saada tietoonsa. Tiedottamisesta vastaa
yhdistyksen hallitus, joka myös ohjeistaa jäsenet tiedotuksesta ja
toiminnasta yleisesti.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä, puhelimitse,
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään
vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli yhdistyksen äänioikeutettu jäsen haluaa että yhdistyksen
kokous käsittelee jotakin asiaa, on hänen saatettava asia tiedoksi
hallitukselle kirjallisesti neljätoista vuorokautta (14) ennen
yhdistyksen kokousta.

9§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti
vaatii.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsumistapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen kotivivuilla.

11§ Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus ja mahdolliset huomionosoitukset.

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
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3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2
varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta,
siirtämisestä

lahjoituksista sekä hankinnoista.

12§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
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Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin.
Varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen jäsenet kaksin yhdessä.

13§ Yhdistyksen tilikausi.

Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi.

14§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautumisesta
päättäminen

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.


