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1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 
 

Yhdistyksen nimi on Kansallinen senioriliitto ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja 
toiminta-alue koko Suomi. Yhdistys on puolueisiin kuulumaton. Yhdistystä kutsutaan 
näissä säännöissä liitoksi. 

 
2 Tarkoitus 
 

Liitto edistää ikääntyvien ja eläkeläisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä 
valvoo heidän oikeuksiaan liiton arvoja noudattaen. 

 
3 Toiminta ja talous 
 
  Liitto 
 

-  tiedottaa arvoistaan ja toiminnastaan, ohjaa ja kouluttaa jäsenistöään, järjestää 
erilaisia tilaisuuksia, tukee vapaaehtoista palvelutoimintaa sekä harjoittaa julkaisu-
toimintaa 

 
-  harjoittaa virkistys- ja kuntoutustoimintaa 
 
-  pitää yhteyttä eläkeläis- ja sosiaalialan järjestöihin ja viranomaisiin sekä toimintansa 

kannalta tärkeisiin päättäjiin 
 
-  tekee kansainvälistä yhteistyötä. 
 
Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja 
hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä aineettomia 
oikeuksia, järjestää myyjäisiä ja arpajaisia sekä harjoittaa majoitusliikettä, kustannus-
toimintaa, ravintolatoimintaa, kioskikauppaa sekä adressien ja muiden artikkelien 
myyntiä. 

 
4 Jäsenet 
 
  Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä rekisteröity paikallisyhdistys, paikallisyhdistysten 

muodostama rekisteröity piirijärjestö ja valtakunnallinen rekisteröity yhdistys. 
      
  Tukijäseneksi voi liittyä muu rekisteröity yhdistys, oikeuskelpoinen yhteisö ja yksityinen 

henkilö. 
 
  Hallitus hyväksyy uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa. 
          
5 Jäsenmaksut 
 
  Valtuuston syyskokous vahvistaa varsinaisten ja tukijäsenten jäsenmaksun seuraavaa 

kalenterivuotta varten. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määräytyy paikallisyhdistysten 
ja valtakunnallisten yhdistysten henkilöjäsenten lukumäärän mukaan kuluvan vuoden 
viimeisenä päivänä. 

        
6 Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet 
 

Kunniapuheenjohtajaksi voi liittokokous kutsua liiton toiminnassa erityisesti ansioitu-
neen liiton entisen puheenjohtajan. Liitolla voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja 
kerrallaan. 
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Kunniajäseneksi voi liittokokous tai liiton valtuusto kutsua liiton toiminnassa ansioitu-
neen paikallisyhdistyksen jäsenen tai liiton toimintaan merkittävästi vaikuttaneen 
henkilön.  

 
7 Liiton hallinto 
  
  Päätäntävaltaa käyttävät liittokokous ja valtuusto. Päätösten valmistelusta ja toimeen-

panosta vastaa liiton hallitus. 
 

Luottamustehtäviin voidaan valita vain liittoon kuuluvien rekisteröityjen paikallisyhdis-
tysten ja valtakunnallisten yhdistysten varsinaisia jäseniä.  

 
8 Liittokokousten aika ja koollekutsuminen 
 
  Varsinainen liittokokous 
 

Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi kesäkuun loppuun mennessä. 
 
  Ylimääräinen liittokokous 
 

Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittokokous tai valtuusto niin päättää tai kun 
vähintään kymmenesosa (1/10) liiton varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitetun 
asian käsittelyä varten hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmen (3) kuukauden 
kuluessa siitä, kun sitä on asianmukaisesti pyydetty. 
 
Kokouskutsu 

 
Varsinaisen ja ylimääräisen liittokokouksen ajan ja paikan määrää hallitus. Varsinaisen 
liittokokouksen kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta 
ennen kokousta ja ylimääräisen liittokokouksen kokouskutsu vähintään yksi (1) 
kuukausi ennen kokousta liiton jäsenille ja julkaistava liiton ilmoituslehdiksi nimetyissä 
lehdissä. 

 
9 Liittokokousten osanottajat, päätöksenteko ja aloiteoikeus  
 
  Äänioikeus 
 
  Liittokokouksiin on kullakin paikallisyhdistyksellä ja valtakunnallisella yhdistyksellä 

oikeus lähettää yksi (1) edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä kohti ja kullakin piirijärjes-
töllä yksi (1) edustaja kutakin alkavaa 2 000 jäsentä kohti. Kokousedustus määräytyy 
liittokokousvuotta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä olleen henkilöjäsenmäärän 
mukaan. 

 
  Edustusoikeus liittokokouksessa on vain edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittanei-

den varsinaisten jäsenten edustajilla, jotka jäsenyhdistys on ilmoittanut kokousedusta-
jiksi liiton hallituksen määräämään aikaan mennessä ja sen määräämällä tavalla. 

   
  Päätöksenteko 
 
  Asiaäänestyksissä ratkaisee ehdoton enemmistö. Vaaleissa käytetään enemmistövaali-

tapaa. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan kanta ratkaisee, paitsi 
vaaleissa arpa. Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin. 
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  Läsnäolo- ja puheoikeus 
 
  Liittokokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus liiton kunniapuheenjohtajalla, kunnia-

jäsenillä, tukijäsenillä, valtuuston ja hallituksen jäsenillä. Liittokokous voi myöntää 
läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin henkilöille. 

 
  Aloiteoikeus 
 
  Liiton varsinaisilla jäsenillä, valtuustolla ja hallituksella on oikeus tehdä aloitteita 

liittokokoukselle. 
 
  Aloitteet on jätettävä liiton hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen liitto-

kokousta. Liiton hallitus lähettää tehdyt aloitteet viimeistään yksi (1) kuukausi ennen 
kokousta lausunnollaan varustettuna liiton varsinaisille jäsenille. 

 
10 Liittokokousten asiat 
  
  Varsinainen liittokokous 
 
  - valitsee kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 
 
  -  toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 
 
  -  vahvistaa kokousasioiden käsittelyjärjestyksen 
 
  - käsittelee hallituksen ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi ja 

menettelytapajärjestykseksi 
 
  -  asettaa kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat 
 
  -  käsittelee valtuuston selonteon liiton toiminnasta ja taloudenhoidosta kolmelta 

edelliseltä vuodelta 
 
  - määrittelee tulevan toiminnan ja talouden yleiset suuntaviivat kolmeksi seuraavaksi 

vuodeksi 
 
   -  käsittelee aloitteet 
 
  -  valitsee liiton puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi 

alkaa heti ja kestää seuraavaan varsinaiseen liittokokoukseen  
 
  -  valitsee valtuuston puheenjohtajan 
 
  -  valitsee valtuuston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sääntöjen kohdassa 11 

mainitulla tavalla. 
 
  Ylimääräinen liittokokous 
  
  -  käsittelee kokouskutsussa mainitut asiat. 
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11 Valtuuston jäsenet, aloiteoikeus ja koollekutsuminen 
 
  Jäsenet 
 
   Valtuuston puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan liittokokouksessa, 

ja heidän toimiaikansa alkaa heti ja kestää seuraavaan varsinaiseen liittokokoukseen, 
kuitenkin puheenjohtajalla ja varsinaisilla jäsenillä enintään kuusi vuotta yhtäjaksoisesti. 
Jäsenen ollessa estyneenä hänen paikalleen tulee valtuuston varajäsen. 

 
  Valtuuston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan liiton rekisteröidyistä jäsenpiireistä 

ja valtakunnallisista yhdistyksistä yhdistysten valintavuotta edeltävän vuoden viimeisen 
päivän jäsenmäärän mukaan. Jokaista alkavaa 1 000 jäsentä kohden valitaan yksi (1) 
varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen piirien ja valtakunnallisten yhdistysten esittä-
mistä jäsenistä.  

 
  Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko 
 
   Valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä valtuuston puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätöstä tehtäessä äänten mennessä 
tasan kokouksen puheenjohtajan kanta ratkaisee paitsi vaaleissa arpa. Vaalit suorite-
taan suljetuin lipuin. 

 
  Aloiteoikeus 
 
  Liiton varsinaisilla jäsenillä, valtuuston jäsenillä ja hallituksella on oikeus tehdä aloitteita 

valtuuston kokoukselle. Aloitteet on toimitettava liiton hallitukselle vähintään neljä (4) 
viikkoa ennen kokousta. 

 
  Läsnäolo- ja puheoikeus 
 
  Hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa. Valtuusto voi 

myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin henkilöille. 
 
  Kokouskutsu 
 
  Hallituksen on lähetettävä kokouskutsu postitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta 

teknistä apuvälinettä käyttäen valtuuston jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen 
kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon. 

 
12 Valtuuston kokoukset  
 
  Päätösvalta 
 
  Valtuustolla on päätösvalta kaikissa liiton asioissa paitsi niissä, jotka sääntöjen mukaan 

kuuluvat liittokokoukselle. 
 
  Varsinaiset kokoukset 
 
  Valtuustolla on joka vuosi kaksi (2) varsinaista kokousta, kevätkokous maalis-huhti-

kuussa ja syyskokous syys-lokakuussa.  
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  Valtuuston kevätkokouksen tehtävänä on 
 
  -  käsitellä hallituksen laatima tilinpäätös ja vuosikertomus sekä tilintarkastajan 

lausunto 
 
  - vahvistaa vuosikertomus 
   
  -  päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  
 
  -  päättää muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista. 
 
  Valtuuston vaalitoimikunta 
 
  Liiton rekisteröidyt jäsenpiirit ja valtakunnalliset yhdistykset nimeävät kukin yhden (1) 

jäsenen ja yhden (1) varajäsenen valtuuston vaalitoimikuntaan valtuustossa käsiteltäviä 
henkilövaaleja varten. Vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimii valtuuston puheen-
johtaja tai hänen määräämänsä valtuuston varapuheenjohtaja. Vaalitoimikunnan 
toimikausi on valtuuston toimikausi.  

 
  Valtuuston syyskokouksen tehtävänä on  
 
  -  hyväksyä liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi 
 
  - päättää liiton varsinaisten jäsenten ja tukijäsenten jäsenmaksun suuruus 

seuraavaksi kalenterivuodeksi 
 
  -  nimetä liiton ilmoituslehdet 
 
  -  valita yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskus-

kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT)  
 
  -  valita valtuuston kaksi (2) varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi alkaa heti ja kestää 

seuraavaan liittokokoukseen asti 
 

-  valita hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, 
joiden kaikkien toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta 

 
  -  päättää muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista. 
 
  Ylimääräinen kokous 
 
  Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun valtuusto tai hallitus niin päättää tai kun 

vähintään viisi (5) valtuuston jäsentä sitä kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten 
hallitukselta vaatii. 

 
13 Hallitus 
 
  Jäsenet 
 

 Hallitukseen kuuluu liittokokouksessa valitut liiton puheenjohtaja ja kaksi (2) vara-
puheenjohtajaa sekä kahdeksan (8) liiton valtuuston syyskokouksessa kolmeksi (3) 
vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet.  
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 Jäsenen ollessa estyneenä saapumasta kokoukseen hänen tilalleen tulee hänen 

henkilökohtainen varajäsenensä. 
 
  Hallituksen jäsen ja varajäsen ei voi samanaikaisesti olla valtuuston jäsen. Puheen-

johtajien ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimiaika saa yhtäjaksoisesti olla 
enintään kuusi (6) vuotta.  

 
  Hallitus nimeää itselleen työvaliokunnan ja voi asettaa työryhmiä erityistehtäviä varten.  
 
  Kokoukset 
 
  Hallitus on kutsuttava koolle, kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yli 

puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
 
  Päätöksenteko 
 
  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi (6) hallituksen jäsentä on läsnä, 

puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja mukaan luettuna. 
 
  Läsnäolo- ja puheoikeus 
 
  Hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajilla, ja se 

voidaan myöntää myös muille henkilöille. 
 
  Kokouskutsu 
 
  Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille 

postitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen vähintään yksi 
(1) viikko ennen kokousta. Hallitus voidaan kutsua käsittelemään kiireellisiä asioita 
ilman määräaikaa.  

 
  Hallituksen tehtävät 
 

 Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten määräävät: 
 
 -  panna täytäntöön liittokokouksen ja valtuuston päätökset ja ohjata toimintaa niiden 

mukaisesti 
 -  tehdä aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi 
 -  tukea piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten toimintaa 
 -  ottaa toimeen ja vapauttaa toimihenkilöt 
 -  pitää yhteyttä eläkeläis- ja sosiaalipoliittisiin ym. järjestöihin 
 -  seurata yhteiskuntapolitiikkaa ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia 
 -  valita jäsenet yhteisöihin, joiden jäsen liitto on 

  -  huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta. 
 
  Nimen kirjoittaminen 
 
  Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja toiminnanjohtaja 

kaksi (2) aina yhdessä. 
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  Toiminta- ja tilikausi 
 
  Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomus on 

jätettävä tilintarkastajalle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen valtuuston kevätkokousta 
ja ne on palautettava hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen valtuuston kevät-
kokousta.  

 
14 Erottaminen ja eroaminen 
 
  Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi liitosta, mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksun 

maksamatta kaksi vuotta pidemmältä ajalta. Jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa 
mainituin edellytyksin. Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä 
yhdistyslain määräämällä tavalla. 

 
15  Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 
 
  Liiton sääntöjen muuttaminen voidaan ottaa esille liittokokouksessa. Päätös muutoksen 

tekemisestä vaatii liittokokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistön 
annetuista äänistä.  

 
  Päätös liiton purkamisesta voidaan tehdä liittokokouksessa. Päätöksen tekemiseen 

vaaditaan viiden kuudesosan (5/6) enemmistö annetuista äänistä. Purkautumispäätös 
on voimaan tullakseen vahvistettava toisessa aikaisintaan neljän (4) viikon kuluttua 
pidettävässä, sitä varten ilmoitetussa liittokokouksessa, vähintään kahden kolmasosan 
(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Liiton purkautuessa sen jäljelle jääneet varat ja 
muu omaisuus on luovutettava johonkin Kansallinen senioriliitto ry:n päämäärää lähellä 
olevaan tarkoitukseen jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen määrää-
mällä tavalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 4.3.2014 
Hyväksytty liittokokouksessa 12.6.2014 
Rekisteröity yhdistysrekisteriin 17.9.2014 


