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1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry ja sen
kotipaikka on Helsinki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä
Keskukseksi. Nimestä käytetään epävirallista lyhennettä MKNK.

Epävirallisissa yhteyksissään Keskus käyttää itsestään
ruotsinkielistä nimeä Centralen för lantbruks- och hushållskvinnor
ja englanninkielistä nimeä Rural Women´s Advisory Centre.

2 §
Tarkoitus

Keskus on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti linkittynyt
maaseudun neuvonta- ja asiantuntijajärjestö. Toiminnallamme
vahvistamme ihmisten osaamista, vuorovaikutusta, hyvinvointia, tasa-
arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä edistämme kestävää kehitystä ja
maaseudun elinvoimaisuutta. Tarkoitusta toteutetaan muun muassa
ruoka- ja ravitsemusosaamisen vahvistamisella, maiseman- ja
luonnonhoidon, yrittäjyyden sekä järjestötyön kehittämisellä.

3 §
Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksen toteuttamiseksi Keskus

1. valmistelee valtakunnallisia ohjelmia ja linjauksia järjestön
neuvonta-alojen toimintaan,

2. kehittää, koordinoi ja tukee piirikeskusten neuvonta-,
asiantuntija- ja järjestötoimintaa,

3. hoitaa keskitetysti järjestön valtionapuihin liittyviä toimintoja
sekä toimihenkilöiden osaamisen ylläpitämistä ja kehittymistä,

4. tuottaa ja julkaisee ammatillista tietoaineistoa, aikakauslehteä
ja muita julkaisuja sekä hoitaa välitystoimintaa,

5. tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja toteuttaa hankkeita
maaseudun elinvoimaisuuden kehittämiseksi,

6. edistää maaseudun elinvoimaisuutta yhdessä muiden järjestöjen,
sidosryhmien ja alan tutkimuslaitosten kanssa sekä  Suomessa että
kansainvälisesti,

7. toteuttaa tarkoitustaan muilla samantapaisilla keinoilla.

Keskuksella on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteistöjä ja
irtainta omaisuutta. Toimintansa rahoittamiseksi Keskuksella on
oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää
arpajaisia, myyjäisiä ja muuta varainkeräystä sekä harjoittaa
neuvonta-, koulutus-, palvelu- ja julkaisutoimintaa.
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Keskus on vakaumuksellisesti ja  puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Keskuksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun
taloudellisen hyödyn hankkiminen.

4 §
Jäsenet

Keskuksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai
kunniajäseniä.

Varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä valtakunnallisesti tai
alueellisesti merkittävän rekisteröidyn yhdistyksen, joka toimii
maaseutuväestön, maaseudun yrittäjien ja kotitalouksien hyväksi
edistäen maaseudun elinvoimaisuutta.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä
tai henkilöitä, jotka haluavat tukea Keskuksen toimintaa.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää Keskuksen hallitus. Hallitus voi
erottaa jäsenen, joka toistuvasti jättää jäsenmaksunsa maksamatta
tai toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan.

Kunniajäseneksi Keskuksen kokous voi kutsua hallituksen esityksestä
henkilön, joka on merkittävällä tavalla toiminut Maa- ja
kotitalousnaisten tarkoitusperien hyväksi.

5§
Jäsenmaksut

Keskuksen varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat
vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vahvistaa Keskuksen
varsinainen kokous. Eri jäsenryhmien jäsenmaksu voi olla
erisuuruinen. Kunniajäseniltä ei peritä maksuja.

6§
Hallitus

Keskuksen päättävänä elimenä on Keskuksen kokous ja toimeenpanevana
elimenä on hallitus.

Keskuksen hallituksen muodostavat varsinaisessa kokouksessa valitut
puheenjohtaja ja viisi (5) muuta varsinaista jäsentä sekä heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä.
Puheenjohtaja ja jäsenet ja heille varajäsenet valitaan kolmeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenistä ja varajäsenistä on
erovuorossa kaksi kerrallaan ensin arvan ja sitten vuoron mukaan.

Puheenjohtaja ja jäsenet voidaan valita korkeintaan kolmeksi
peräkkäiseksi kolmivuotiskaudeksi samaan tehtävään.

Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.

Valitun hallituksen toimikausi alkaa varsinaista kokousta seuraavan
vuoden alusta.
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Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja, tai hänen
estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja, ja vähintään kolme jäsentä.
Asiakysymyksissä hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota
enemmistö on kannattanut ja henkilövaalissa valituksi tulee ehdokas,
joka on saanut eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

Hallituksen tehtävänä, sen lisäksi mitä laissa ja näissä säännöissä
muualla on määrätty, on

1. valita kalenterivuosittain varapuheenjohtaja hallituksen
varsinaisten jäsenten joukosta,

2. hoitaa Keskuksen asioita näiden sääntöjen ja varsinaisen
kokouksen päätösten mukaisesti,

3. tehdä ehdotuksia toiminnan ja talouden kehittämiseksi sekä valvoa
ja hoitaa valtion rahoitusosuuden ja muiden rahoitusten kohdennusta,
seurantaa ja raportointia,

4. edustaa Keskusta,

5. valita edustajat eri yhteisöjen kokouksiin sekä päättää Keskuksen
työryhmistä ja halutessaan kutsua asiantuntijajäseniä,

6. huolehtia yhdistyksen toiminnan, varainhoidon, kirjanpidon ja
hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä,

7. valmistella ja kutsua koolle varsinainen kokous,

8. määritellä Keskuksen toimihenkilöiden tehtävänkuvat ja valita
palvelukseen ja erottaa toiminnanjohtaja,

9. hoitaa muut hallitukselle kuuluvat tehtävät.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta. Hallitus on myös kutsuttava koolle, jos vähintään kolme
hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii.

7 §
Keskuksen kokoukset

Keskuksella on yksi varsinainen kokous vuosittain, joka pidetään
loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai 3/10 äänioikeutetuista jäsenistä
ilmoittamaansa asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.
Viimeksi mainitussa tapauksessa yhdistyksen kokous on kutsuttava
koolle viimeistään kahden kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Jokainen varsinainen jäsen voi lähettää Keskuksen kokouksiin yhden
äänivaltaisen edustajan alkavaa 1000 jäsentä kohti. Keskuksen
kokouksessa kullakin läsnä olevalla varsinaisella kokousedustajalla
on yksi ääni. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
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Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan kaikille jäsenille
vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jokaiselle jäsenelle
toimitettavalla kirjallisella kutsulla tai sähköisesti jäsenen
ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsun mukana toimitetaan kokouksen
esityslista.

Kokouskutsu ja kokousmateriaalit julkaistaan yhdistyksen
verkkosivuilla.

Keskuksen kokouksissa asiakysymyksissä, pykälässä 10 mainittuja
asioita lukuun ottamatta, päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalissa valituksi
tulee eniten ääniä saanut ehdokas. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen puheenjohtajaa valittaessa puheenjohtajan tulee saada
hyväkseen yli puolet annetuista äänistä.

Jos varsinainen jäsen haluaa tuoda jonkun asian käsiteltäväksi
Keskuksen varsinaisessa kokouksessa, siitä on jätettävä kirjallinen
esitys Keskuksen hallitukselle syyskuun loppuun mennessä.
Hallituksen on tuotava aloite varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi
omalla lausunnollaan varustettuna.

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut kokouksen virkailijat

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastajien niistä antama lausunto,

4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle,

5. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta,

6. määrätään hallituksen, työryhmien ja tilintarkastajien palkkiot,

7. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

8. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja,

9. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja
heille varajäsenet,

10. valitaan tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden
hallintoa ja tilejä,

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,

12. käsitellään muut asiat, jotka kokous päättää ottaa
käsiteltäväksi.

8 §
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Tilikausi ja tilintarkastus

Keskuksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Hallituksen on jätettävä tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat
tilintarkastusyhteisölle huhtikuun loppuun mennessä.
Tilintarkastusyhteisön on annettava hallitukselle kirjallinen
lausunto Keskuksen toiminnasta, tileistä, tilinpäätöksestä ja
omaisuuden hoidosta toukokuun loppuun mennessä.

9 §
Nimen kirjoittaminen

Keskuksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen
jäsen, keskuksen  toiminnanjohtaja tai joku muu hallituksen määräämä
toimihenkilö aina kaksi yhdessä.

10 §
Sääntöjen muuttaminen ja Keskuksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja Keskuksen purkamisesta päätetään
varsinaisessa kokouksessa. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että
päätöstä on kannattanut vähintään 3/4 kokouksessa annetuista
äänistä. Purkamispäätökseen vaaditaan, että vähintään 3/4 annetuista
äänistä sitä kannattaa, ja että aikaisintaan yhden kuukauden
kuluttua päätöksestä kokoontuva seuraava ylimääräinen kokous sen
vahvistaa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Keskuksen purkautuessa, sen varat on käytettävä yhdistyksen
viimeisen varsinaisen kokouksen päättämällä tavalla näiden sääntöjen
2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.


