
Taksvärkki ry  

Säännöt 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Taksvärkki ry, ruotsiksi Dagsverke rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 

Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Operation a 

Day’s Work Finland. 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöjärjestö. Sen 

tarkoituksena on edistää kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia sekä 

kannustaa ja tukea suomalaista nuorisoa globaaliin vastuulliseen toimintaan. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kehitysyhteistyöhankkeita 

hyväksymissään kehitysyhteistyökohteissa sekä harjoittaa globaalikasvatusta, tiedotus- ja 

koulutustoimintaa. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja 

testamentteja. 

 

3. Jäsenet 

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi sellaisen rekisteröidyn 

yhteisön, joka on kirjallisesti anonut jäsenyyttä ja hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja säännöt, 

ja sellaisen yksityishenkilön, joka on halukas toimimaan yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. 

  

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 

haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.  Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet 

hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen 

kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.  



4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen  

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.  

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 

maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen 

liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 

vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja 

jäsenyyden ehtoja.  

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu  

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 

suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja 

kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.  

 

6. Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta vuodessa: yhdistyksen kevätkokous pidetään 

vuosittain toukokuun viimeiseen päivään mennessä ja yhdistyksen syyskokous marraskuun 30. 

päivään mennessä. 

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 

jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on 

pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on 

esitetty hallitukselle.  

 

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, johon kullakin jäsenellä on oikeus 

osallistua. Jokainen yhteisöjäsen voi lähettää kokoukseen yhden edustajan. Kullakin 

varsinaisella henkilöjäsenellä on yksi ääni. Kullakin yhteisöjäsenellä on 10 ääntä, joita käyttää 

jäsenen edustaja. Kannatusjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole 

äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. 

 



Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, 

jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella 

äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 

vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen  

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta 

jäsenille lähetetyllä sähköpostilla ja yhdistyksen verkkosivuilla julkaistulla kokouskutsulla. Jäsen 

voi myös pyytää hallitukselta kutsun kokoukseen kirjepostilla helmikuun loppuun mennessä 

kevätkokoukseen ja syyskuun loppuun mennessä syyskokoukseen. 

 

Ylimääräiseen kokoukseen kutsut on lähetettävä sähköpostitse jokaiselle jäsenelle vähintään 

kahta viikkoa ennen kokousta ja julkaistava yhdistyksen verkkosivuilla. Kutsussa on erikseen 

mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsun mukana on lähetettävä asioiden käsittelyyn 

liittyvät asiakirjat. 

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 

päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 

kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

 

Hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan joku varapuheenjohtajista avaa 

yhdistyksen kokouksen ja johtaa siinä puhetta, kunnes kokoukselle on sen keskuudesta valittu 

puheenjohtaja. 

 

Kokouksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa henkilöä. Yhdistyksen kokouksissa 

pidetään perusteltua päätöspöytäkirjaa.  

 

8. Yhdistyksen kevätkokous  

Yhdistyksen kevätkokouksessa:  

- esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto  

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  



 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, 

on se jätettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle helmikuun loppuun mennessä. 

 

9. Syyskokous 

Yhdistyksen syyskokouksessa: 

- vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- 

ja jäsenmaksujen suuruudet  

- valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet  

- valitaan tilintarkastaja, joka on tilintarkastusyhteisö  

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, 

on se jätettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle syyskuun loppuun mennessä. 

 

10. Hallitus  

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, 

vähintään yksi ja enintään kolme varapuheenjohtajaa ja 3-9 muuta varsinaista jäsentä.  

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

 

Hallitus päättää talousarvion puitteissa yhdistykseen perustettavista toimista ja työntekijöiden 

työsuhteista. Hallitus voi perustaa alaisuuteensa työryhmiä. Hallitus kokoontuu 

puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous on 

pidettävä kahden viikon kuluessa. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

 



11. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 

toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. 

 

12. Tilikausi ja tilintarkastus  

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava 

tilintarkastajille viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa 

kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

 

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä 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 sen varat samaan tarkoitukseen. 

 


