JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on KRIS- xxx ry.
Yhdistyksen kotipaikka on xxx.
Yhdistys kuuluu jäsenenä KRIS-SUOMEN KESKUSLIITTO ry: hyn.
2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on: edistää alueellaan lainrikkojataustaisten henkilöiden voimaantumista
ja myönteistä kiinnittymistä yhteiskuntaan KRIS- vertaistyön avulla. Tavoitteina on rikollisuutta
ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen sekä
lainrikkojataustaisten elämänhallinnan ja yhteiskuntaan osallistumisen edistäminen. Toimintansa
tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
- Laatia aloitteita, kannanottoja ja lausumia eri viranomaisille yhdessä keskusliiton kanssa.
- Järjestää koulutus-, keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia.
- Järjestää alueensa vankiloissa vapauteen valmentavaa yksilö- ja ryhmätoimintaa
kokemusasiantuntijana.
- Täydentää ja kehittää vapautumisen suunnittelua, vapautuvien vankien jälkihuoltoa ja
yhdyskuntaseuraamustyötä kokemusasiantuntijana.
- Kehittää nuorille suunnattua ennaltaehkäisevää työtä yhdessä eri viranomaisten kanssa.
- Osallistua rikosseuraamusalan seminaareihin ja työryhmiin, sekä tehdä yhteistyötä eri yhdistysten
ja viranomaisten kanssa.
- Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
- Ylläpitää toimintakeskusta ja vapaa-ajan harrastustoimintaa vankilasta vapautuneille ja muille
lainrikkojataustaisille.
Yhdistys toteuttaa toiminnassaan päihteettömyyden, rehellisyyden, toveruuden ja
yhteisvastuullisuuden periaatteita. Yhdistyksen tunnuslause on: “Rehellisyys – Päihteettömyys –
Toveruus - Yhteisvastuullisuus”. Rehellisyysperiaate tarkoittaa sitä, että jäsen ei tee rikosta, jäsen on
kaiken aikaa rehellinen itselleen ja muille sekä koko ajan noudattaa voimassa olevia lakeja ja toimii
esikuvana muille. Päihteettömyysperiaatteella tarkoitetaan sitä, että jäsen pidättäytyy alkoholin,
huumeiden tai muiden mieleen vaikuttavien aineiden käytöstä ja että jäsen ei ole tämäntyyppisten
aineiden vaikutuksen alaisena osallistuessaan yhdistyksen toimintaan, tilaisuuksiin tai tehtäviin tai
oleskellessaan yhdistyksen omistamissa tai käyttämissä tiloissa. Toveruusperiaatteella tarkoitetaan

sitä, että jäsen huolehtii kanssaihmistensä hyvinvoinnista ja kunnioittaa muiden oikeutta omaan
näkökantaansa. Yhteisvastuullisuuden periaatteella tarkoitetaan sitä, että jäsen on kanssaihmistensä
tavoitettavissa, auttaa yhdistyksen aktiviteeteissa ja toimii muilla tavoin yhdistyksen tavoitteiden
puolesta.
Yhdistys on poliittisista puolueista, uskonnoista ja muista aatesuunnista riippumaton. Yhdistyksen
toimintaa määrittelevät kaikilta osin avoimuus, vastuuntuntoisuus ja ihmisoikeuksien kunnioitus.
3 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä lainrikkoja- tai päihdetaustaiset henkilöt, jotka
hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen varsinaiset jäsenet.
Hallitus voi evätä jäsenyyden silloin kun on olemassa selkeät perustelut olettaa, että hakija tulee
rikkomaan yhdistyksen sääntöjä tai vahingoittamaan tai häiritsemään yhdistyksen toimintaa tai jos
jäsen on aiemmin erotettu yhdistyksestä eikä hän ole olennaisesti korjannut erottamiseen johtaneita
olosuhteita.
Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai
oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa päättää kutsua henkilö,
joka on pitkällä aikavälillä vaikuttanut vahvasti jäsenryhmän olosuhteiden parantamiseen tai
yhteiskunnalliseen kehitykseen tai on tehnyt muun, vastaavan panoksen jäsenten tai yhdistyksen
eteen.

4§
Yhdistyksestä eroaminen
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

5§
Yhdistyksestä erottaminen
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen:
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä;
3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja päihteettömyys- tai rikoksettomuus
jäsenyyden ehtoja; tai
4) ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahteen vuoteen, jolloin hallitus voi katsoa hänen eronneen
yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi, jos jäsen on
syyllistynyt yhdistyksen henkilöjäseniin kohdistuvaan uhkailuun tai väkivaltaan, rikollisiin tekoihin tai
niihin yllyttämiseen, päihdyttävien aineiden luvattomaan myyntiin tai välittämiseen, päihtyneenä
esiintymiseen yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa, päihdetestistä kieltäytymiseen tai muuhun
yhdistyksen tai KRIS liikkeen eettisen aseman vahingoittamiseen tai joka toiminnallaan tai puheillaan
muulla tavalla vahingoittaa tai vakavasti häiritsee yhdistyksen työtä.
6§
Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä sekä kunniajäseniltä perittävän jäsenmaksun
suuruudesta päätetään vuosikokouksessa erikseen kunkin jäsenryhmän osalta.
7 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin ja muihin tapaamisiin, joita jäsenille
järjestetään, sekä tiedonsaantiin yhdistystä koskevista päätöksistä.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on varsinaisilla jäsenillä ja heillä kullakin on yksi ääni.
Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti ja sen edellytyksenä on edellisen vuoden jäsenmaksun
maksaminen.
Kannattajajäsenellä ja kunniajäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta, mutta heillä on
läsnäolo ja esityksenteko-oikeus.
Varsinaisilla jäsenillä on velvollisuus noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja määräyksiä, maksaa
jäsenmaksu sekä edistää ja tukea yhdistyksen toimintaa ja tovereitaan siten, kuin yhdistyksen 2§
periaatteissa on edellytetty.
Muutoin jäsenen oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään muualla näissä säännöissä.
8§
Hallitus
Yhdistyksen toiminnasta huolehtii hallitus. Siihen kuuluvat yhdistyksen vuosikokouksessa kahdeksi
vuodeksi valitut
-puheenjohtaja,
-varapuheenjohtaja,
-kassanhoitaja
sekä vuodeksi valitut 1-3 varajäsentä sijaantulojärjestyksessä.
Hallitukseen valittavien jäsenien on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallitus valitsee
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittavalta vaaditaan yhtäjaksoista päihteettömyyttä ja
rikoksettomuutta vähintään kolmen vuoden ajalta, rangaistuksen loppumispäivästä tai
hoitolaitoksesta uloskirjautumispäivästä laskien.
Yhdistyksen hallitukseen valittavalta vaaditaan muutoin yhtäjaksoista päihteettömyyttä ja
rikoksettomuutta vähintään kahden vuoden ajalta, rangaistuksen loppumispäivästä tai
hoitolaitoksesta uloskirjautumispäivästä laskien.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta taikka,
kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kiireellisissä asioissa hallitus voi kokoontua
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, jos kaikki hallituksen jäsenet sen
hyväksyvät ja tehdyistä päätöksistä laaditaan hallituksen puheenjohtajan allekirjoittama pöytäkirja.
Jos hallituksen jäsen ei voi osallistua johonkin kokoukseen tai eroaa ennen toimikautensa loppua,
puheenjohtaja kutsuu hänen tilalleen varajäsenistä vuorossa olevan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja siihen mukaan lukien läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
9§
Hallituksen tehtävät
Hallitus määrittelee yhdistyksen toimintapolitiikan ja edustaa yhdistystä.
Hallituksen tehtäviin kuuluu
-huolehtia, että yhdistystä sitovia säännöksiä noudatetaan,
-vastata ja huolehtia yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta,
-valmistella vuosikokous ja yhdistyksen muut kokoukset ja panna toimeen kokouksessa tehdyt
päätökset,
-ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja ja
-suorittaa muut näissä säännöissä hallitukselle osoitetut tehtävät.
Hallitus voi hyväksyä toimintansa edistämiseksi talous- ja johtosääntöjä.
Hallituksen työtä johtaa puheenjohtaja, joka myös valvoo, että yhdistystä sitovia säännöksiä,
sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan. Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja tulee hänen
tilalleen.
Toiminnanjohtajan tehtävänä on vastata yhdistyksen hallinnollisista asioista, huolehtia hallituksen
päätösten täytäntöönpanosta ja avustaa hallituksen puheenjohtajaa.
Sihteerin tehtävänä on valmistella yhdistyksen ja sen hallituksen kokoukset yhdessä puheenjohtajan
ja toiminnanjohtajan kanssa, laatia ehdotus yhdistyksen vuosikertomukseksi, pitää kokouksista
pöytäkirjaa ja huolehtia arkistoinnista.

Kassanhoitajan tehtävänä on vastata jäsenrekisteristä, valvoa jäsenmaksujen suorittamista,
huolehtia avustusten ja tukien tilityksistä, vastata yhdistyksen kirjanpidosta ja sen toimittamisesta
tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tarkastettavaksi, laatia ehdotus yhdistyksen talousarvioksi,
laadituttaa vuosittainen tilinpäätös ja irtaimistoluettelo ja huolehtia yhdistyksen omaisuuden
vakuuttamisesta.
10 §
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta taikka kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on tällöin pidettävä 30 vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Ylimääräisessä kokouksessa saa käsitellä vain kokouskutsusta ilmeneviä asioita.
11 §
Yhdistyksen kokousten koollekutsumistapa
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta
jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköposteilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai yhdistyksen
omalle Internet verkkosivuille.
12 §
Vuosikokous
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen vuosikokoukset koolle vähintään neljätoista päivää ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköposteilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai
yhdistyksen omille Internet verkkosivuille.
Yhdistyksen vuosikokouksessa 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 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kassanhoitaja joka toinen vuosi sekä 1-3
varajäsentä joka vuosi
9. valitaan yksi tilintarkastaja (HTM tai KHT) ja hänelle varatilintarkastaja taikka yksi
toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin erityisen asian yhdistyksen vuosikokouksessa
käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
13 § Päätöksenteko ja äänestys
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli äänet menevät tasan, päätökseksi
tulee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi henkilövaalissa, joka ratkaistaan tällöin
arvalla.
14 §
Toiminta- ja tilikausi Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi 1.1.–31.12.
15 §
Tilintarkastus
Hallituksen tulee esittää tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle yhdistyksen kirjanpito ja
tilinpäätösasiakirjat, yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ja muut tilintarkastajan tai
toiminnantarkastajan vaatimat yhdistyksen toimintaa koskevat asiakirjat. Tilintarkastajan tai
toiminnantarkastajan tulee tarkastaa yhdistyksen toiminta ja tilit kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta
ja antaa tarkastuksesta kertomuksensa viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.
16 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yksin hallituksen puheenjohtaja, kassanhoitaja ja toiminnanjohtaja.

17 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta päättää vuosikokous. Tällaiseen
päätökseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
Näiden sääntöjen muutokseen on hankittava KRIS-SUOMEN KESKUSLIITTO ry:n hyväksyntä ennen
muutoksen toimittamista yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Yhdistyksen purkautuessa tai tultua lakkautetuksi tulee yhdistyksen varat kaikkien maksettujen
velkojen jälkeen luovuttaa lyhentämättöminä yhdistyksen viimeisessä kokouksessaan määräämällä
tavalla yhdistyksen tavoitteiden edistämiseen. Näitä varoja ei voida luovuttaa yhdistyksen jäsenille.

