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KANSALAISAREENAN SÄÄNNÖT PRH 7.3.2019 

 
1. NIMI JA KOTIPAIKKA 
 
Yhdistyksen nimi on Kansalaisareena ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

 
2. TARKOITUS JA TOIMINTA 
 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää kansalaisten aloitteellista, vapaaehtoista ja 
omaehtoista toimintaa ja osallistumista kansalaistoimintaan sekä edistää kansalaisten 
näkökulmaa painottavan, hyvinvointia edistävän, sosiaalista pääomaa, yhteisöllisyyttä ja 

osallisuutta lisäävän yhteiskunnan rakentumista. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 
1 edistää kansalaistoiminnan, työelämän ja hyvinvointipalvelujen ulkopuolelle jääneiden 
ihmisten mukaan tulemista kansalaistoimintaan ja osallistumista eri yhteisöjen 

aktiviteetteihin ja paikallisyhteisöjen kehittämiseen 
2 edistää yhteistoimintaa, vaikuttamistoimintaa ja osallistumistoimintaa henkilöiden, 
ryhmien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen kesken 

3 kehittää oma-aputoiminnan, vertaistuen, vapaaehtoistoiminnan ja 
maallikkoasiamiestoiminnan syntymistä, yhteistoimintaa, verkottumista ja 
toimintaedellytysten paranemista 

4 harjoittaa vaikuttamis-, koulutus-, konsultointi-, tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa 
5 järjestää kokouksia, tapahtumia ja foorumeita kansalaiskeskustelulle 
6 ylläpitää ja edistää verkostoyhteistyötä, kumppanuutta ja muuta yhteistyötä 

viranomaistoimijoiden ja muiden julkisyhteisöjen toimijoiden kanssa 
7 osallistuu kansainväliseen vuorovaikutukseen yhteistyökumppanina, jäsenenä tai 
osallistujana 

8 edistää yhteiskunnallisen osallistumisen ulkopuolella olevien ihmisten aloitteellisuutta, 
osallistumista ja yhteistoimintaa 
 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa 
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan 
saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

 
3. JÄSENET 
 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, valtakunnallisen, 
alueellisen tai paikallisen rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeustoimikelpoisen yhteisön, 
joka pyrkii kansalaistoiminnan edistämiseen ja vastuun kantamiseen ihmisistä sekä 

hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, arvot ja säännöt. Yhdistyksessä voi olla 
kannattajajäseniä. 

 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. 

 
Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksunsa 
maksamatta kahden peräkkäisen kalenterivuoden ajalta. Eroaminen jäsenmaksun 

maksamatta jättämisen vuoksi todetaan hallituksen päätöksellä. 
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Jäseneltä perittävä vuotuinen jäsenmaksu voidaan kokopäiväisen palkkatyön ulkopuolella 

olevilta määrätä pienemmäksi kuin muilta jäseniltä. Yhteisöjäsenten ja kannattajajäsenen 
jäsenmaksu voidaan määrätä suuremmaksi kuin henkilöjäsenen jäsenmaksu. 
 

4. HALLITUS 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme, 

enintään viisi jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Varajäsenellä on 
läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Päätöksentekoon varajäsen osallistuu vain, 
mikäli varsinaisen hallituksen jäsen, jonka varajäseneksi hänet on valittu, on estynyt 

olemaan läsnä hallituksen kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet 
valitaan kahdeksi toimikaudeksi. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 
 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
 
Yhdistyksen toiminnanjohtaja tai työntekijä ei voi toimia hallituksen jäsenenä. 

 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä 

sitä vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 

 
Jos hallituksen jäsen tai yhdistyksen jäsen todistettavasti rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai 
tahallisesti aiheuttaa yhdistyksen taloudelle tai sääntöjen mukaiselle toiminnalle vahinkoa, 

hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä ja hallituksen jäsenyydestä. 
 
5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä 
toiminnanjohtajan kanssa tai hallituksen nimeämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön 

kanssa. 
 
6. TILIT 

 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava 
tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa 

kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 
 
7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN 

 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 
seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköisenä 

kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu kaikille jäsenille jaettavassa yhdistyksen 
sähköisessä julkaisussa. Mikäli kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, on tästä mainittava 

kokouskutsussa. 
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8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 

kokouksen aikana tai ennen kokousta. 
 
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään 

helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 
vaatii. 

 
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, myös yhteisöjäsenellä, on 
äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kannattajajäsenellä tai sen edustajalla 

on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. Yhdistyksen 
henkilöjäsen ei voi olla valtakirjalla edustettuna yhdistyksen kokouksessa. Yhteisöä 
edustavalla jäsenellä tulee olla yhteisön päättävän elimen antama valtuus äänioikeuden 

käyttämiselle. 
 
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 

äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee 
kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Ehdotuksen äänestystavasta tekee 
kokouksen puheenjohtaja. 

 
9. KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSET 
 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1 kokouksen avaus 

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

4 hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5 esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

7 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1 kokouksen avaus 

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

4 hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5 valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
6 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies. 

Tilintarkastajana ja hänen varamiehenään voi toimia KHT- tai HTM-tutkinnon suorittanut 
henkilö, tai KHT- tai HTM-yhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi nimetään KHT- tai HTM-yhteisö, 
varamiestä ei tarvitse valita. 

7 vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruus 
8 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
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10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä 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 varat samaan tarkoitukseen. 

 


