Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on IkiOma Ikä ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistys haluaa konkreettisella monialaisella työllä vastata väestön ikääntymiseen liittyviin
yhteiskunnallisiin haasteisiin erilaisin ajankohtaisin sekä uudistavin keinoin, ja näin luoda
ikääntyville elinvoimaista ja arvokasta arkea. Pohjana työlle on tarve löytää erilaisia ratkaisuja
muun muassa ikääntyvien eriarvoistumiseen, yksinäisyyteen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden
lisäämiseen sekä kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukemiseen. Tavoitteena yhdistyksellä on
uudenlaisen ikääntymiseen liittyvän asenne- ja toimintakulttuurin kehittäminen. Yhdistyksen
arvoja ovat toiminnallisuus, samanarvoisuus, merkityksellisyys, avoimuus sekä yhteisöllisyys.
Tärkeimpänä voimavarana yhdistyksen toiminnassa on yhteistoiminta ikääntyvien itsensä ja
kaikkien niiden kanssa, joilla on laaja halu ja innostus toimia arvokkaan ikääntymisen puolesta.
Yhdistys antaa äänen ikääntyville itselleen. Ikääntyminen ja vanhuus on kaikkien asia.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toteuttaa konkreettista, ikääntyville itselleen
merkityksellistä toimintaa yhteistyössä heidän kanssaan, tarjoaa asiantuntijaluentoja ja koulutuksia sekä toimii kehittämisalustana ikääntyvien hyvinvoinnista kiinnostuneille.
Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
3. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosikokous.
4. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8
muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten
välinen aika.
5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kukin yksin. Yhdistyksen allekirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla,
varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla, kaikilla yksin.
6. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
7. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammitoukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut
hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

