
                                Tampereen Eläkepoliisit

                                         Säännöt (lyh.)
                                                
                                               1§
Yhdistyksen nimi on Tampereen Eläkepoliisit ja sen kotipaikka on Tampere.

                                                       2§
Yhdistyksen tarkoituksena on poliisin virasta eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden etujen 
ajaminen ja oikeuksien valvominen, toimia heidän oikeudellisten ja taloudellisten etujen 
parantamiseksi, edistää jäsenten hyödyllisiä harrastuksia, vaikuttaa yhteenkuuluvuuden 
lujittumiseen sekä olla yhteistoiminnassa muiden eläkeläisyhdistysten kanssa.
Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys tekee jäseniään koskevia aloitteita ja esityksiä, 
toimeenpanee keskustelutilaisuuksia, järjestää retkiä ja henkisiä harrastuksia ylläpitäviä 
ajanvietetilaisuuksia.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksua, ottaa vastaan avustuksia 
ja lahjoituksia , harjoittaa kustannustoimintaa sekä toimeenpanee luvalla arpajaisia, 
myyjäisiä ja ajanvietetilaisuuksia.
                                                        
                                                       3§
Jäseneksi yhdistykseen on oikeutettu jokainen poliisilaitoksesta eläkkeelle siirtynyt henkilö, 
sekä eläkkeellä olevan puoliso tai perheenjäsen sekä kannatusjäseneksi edelläkuuluviin 
lukeutumatonkin. 
Jäseneksi hyväksymisen suorittaa yhdistyksen hallitus, joka voi myös erottaa sääntöjä 
noudattamattoman jäsenen. Erottamisesta voi valittaa yhdistyksen yleiseen kokoukseen, 
jonka päätös on lopullinen.
Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun, Kuitenkin 
vähintään 10 vuotta jäsenenä ollut on vapaa jäsenmaksusta sen vuoden alusta, kun täyttää 85 
vuotta. Myös kunniajäseniksi kutsutut ovat jäsenmaksusta vapaat.

                                                         4§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-maaliskuun aikana. Muita kokouksia pidetään 
hallituksen niin tarpeelliseksi katsoessa. Myös jos 1/5 jäsenistä kokousta vaatii, niin 
sellainen on pidettävä kuukauden kuluessa kokouspyynnön jättämisestä.

                                                           5§
Kutsu yhdistyksen kokouksiin julkaistaan paikallislehdessä tai lähetetään jäsenille kirjeitse. 
Kokouskutsu on julkaistava 2 viikkoa ennen kokousta, ja kutsussa on ilmoitettava 
kokouksessa käsiteltävät asiat. Muut tiedot toimitetaan jäsenille vuosikokouksen 
määräämällä tavalla.

                                                           6§
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen sillä jäsenmäärällä, joka kutsun nojalla on saapunut 
paikalle. Vaaleissa ja äänestyksissä jokaisella on yksi ääni ja päätös on enemmistön 
mukainen. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaaleissa ratkaisee arpa. 
Asioiden käsittelyssä noudatetaan yhdistyslain mukaisia sääntöjä.
Yhdistyksen kokouksissa tehdyistä päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kahden 



paikalla olleen tarkastettava ja todettava oikeaksi. Kokous voi myös tarkastaa pöytäkirjan, 
jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

                                                           7§
Yhdistyksen kokouksen avaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, joka myös toimii 
puheenjohtajana ellei kokous toisin päätä. Pöytäkirjaa pitää yhdistyksen sihteeri.
Vuosikokouksessa käsitellään

1) hallituksen laatima edellisen vuoden vuosikertomus ja sen hyväksyminen
2) edellisen vuoden tilikertomus:tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan lausunto
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille
4) päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksu ja käsitellään hallituksen laatima tulo ja 

menoarvio kuluvalle vuodelle
5) toimitetaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajan vaali
6) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
7) käsitellään jäsenten määräaikaan hallitukselle esittämät asiat

Muissa yhdistyskokouksissa päätetään vain niistä asioista, mitä varten kokous on koolle 
kutsuttu.

                                                          8§
Yhdistyksen hallituksen muodostavat vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu 
puheenjohtaja, 5 jäsentä ja 2 varajäsentä.

                                                           9§
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat virkailijat

2) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
3) suorittaa säännöissä määrätyt toimenpiteet ja yhdistyksen kokouksissa tehtyjen 

päätösten toteuttamisen sekä ryhtyy toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien 
toteuttamiseksi.

                                                           10§
Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on 
päätösvaltainen vähintään  4 jäsenisenä tai 3 jäsenen päätöksellä, mikäli päätös on 
yksimielinen. Äänten mennessä tasan puheenjontajan ääni ratkaisee.

                                                            11§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi ja tilit päätetään vuosittain. Toiminnantarkastajan 
lausunnossa on mainittava suositteleeko hän tili- ja vastuuvapauden myöntämista.

                                                            12§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sihteerin varmentamana. 
Yhdistyksen liittymisestä muihin järjestöihin päättää yhdistyksen kokous hallituksen 
esityksestä. Yhdistys on suomenkielinen.
Sen lisäksi, mitä säännöissä on sanottu, noudatetaan yhdistyslakia.

                                                            13§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä hallituksen esityksestä vuosikokouksen 
päätöksellä, jos esityksellä on läsnäolevista vähintään ¾ kannatus.



                                                         14§
Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen jäljellä olevat varat purkautumisesta päättävän 
kokouksen päätöksellä jollekin näissä säännöissä tarkoitettujen toimintamuotojen 
tarkoitusperiä ajavalle yhdistykselle, liitolle tai säätiölle

Tampere 24.11.1970   Yhdistyksen perustamiskokouksessa hyväksytyt säännöt


