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1 § Yhdistyksen nimi on DaisyLadies ry. 

 Yhdistyksen kotipaikka on Turku. 
  

2 § Tarkoitus 
 Järjestön tarkoituksena on toimia Suomeen muuttaneiden naisten edunvalvojana, sosiaalisena verkostona ja vertaistukena. Se kokoaa eri

kansalaisia sukupolvirajat ylittävään yhteistoimintaan tavoitteenaan turvata jokaiselle Suomeen muuttaneelle naiselle hyvinvoinnin
aineelliset, henkiset ja sosiaaliset edellytykset sekä mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään. Järjestö toimii jäsenistönsä yhteiskunnallisen
vaikuttamisen kanavana sekä omaehtoisen harrastustoiminnan ja itseilmaisun areenana. 

  
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö 

 - pitää yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja muihin yhteiskunnan toimijoihin ja tekee niille esityksiä ja aloitteita, 
 - valvoo Suomeen muuttaneiden naisten oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa, 

 - järjestää kokouksia, kursseja sekä neuvonta- ja luentotilaisuuksia, 
 - kehittää ja järjestää Suomeen muuttaneille harrastus-, virkistys-, liikunta-, loma- ja kuntoutuspalveluja, 

 - luo henkilöverkostoja saman kulttuurin omaavien naisten kesken, jotta he saisivat apua jo Suomen kulttuuriin tutustuneiden naisten
toimesta. 

 - Kokoaa yhteen Turussa ja Turun seudulla asuvia kaikenikäisiä Suomeen muuttaneita naisia ja tavata säännöllisesti 
 - mahdollistaa Suomeen muuttaneita naisia tuomaan ajatuksiaan ja asioitaan esille ja siten yhdessä löytää ongelmiin vastauksia ja

ratkaisuja 
 - kotouttamislainsäädännön mukaisesti auttaa Suomeen muuttajia, jotka ovat joutuneet henkisen, taloudellisen, seksuaalisen ja fyysisen

väkivallan uhreiksi, ja ehkäistä perheen ja parisuhteen sisällä tapahtuvaa väkivaltaa ja sen uhkaa 
 - tiedottaa Suomeen muuttaneille toiminnoista, kursseista, koulutuksista, seminaareista, järjestöistä ja tapahtumista 

 - tarpeen mukaan järjestää erilaisia teemapäiviä, joihin kutsutaan ulkopuolisia asiantuntijoita jakamaan tarpeellista tietoa ja taitoa. 
 – perustaa hyvinvointikeskuksen, ylläpitää jäseniään varten kriisipuhelimia sekä järjestää erilaisia neuvontapalveluja toiminnan sisältäessä

henkistä tukea väkivallan uhreille, elämänhallinnan parantamista ja suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisen edistämistä. 
 - käyttää apunaan julkista sanaa sekä harjoittaa julkaisutoimintaa, lähentää kulttuureja toisiinsa, edistää ja ylläpitää suomen kielen taitoa ja

etnisten ryhmien omaa kulttuuri-identiteettiä. 
 - vaikuttaa lainsäädäntöön ja viranomaisiin sekä kunnallisiin päätöksentekijöihin tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja sekä

poistamalla ennakkoluuloja ulkomaalaisia kohtaan. 
 - työskentelee yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa yhteisten tarkoitusperien toteuttamiseksi 

  
4 § Toiminnan tukeminen 

 Järjestö voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista
irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannus-, kahvila-, majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai
ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. 

  
5 § Järjestön jäsenet 

 Liittyminen jäseneksi 
 Jäseneksi voivat liittyä toiminnasta kiinnostuneet, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja maksamaan järjestön vuosittain

määräämän jäsenmaksun ja jotka järjestön hallitus hyväksyy jäseniksi. 
  

6 § Eroaminen 
 Jos jäsen haluaa erota järjestöstä, sen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä järjestön

kokouksessa sen pöytäkirjaan. 
 Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet järjestöä kohtaan päättyvät eroamisvuoden viimeisenä päivänä. 

  
7 § Erottaminen 

 Järjestöllä on oikeus erottaa jäsen, jos se 
  

1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin se on järjestöön liittymällä sitoutunut 
 2. on menettelyllään järjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut järjestöä; tai 

 3. ei enää täytä laissa tai järjestön säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 Erotettu jäsen menettää välittömästi kaikki oikeutensa järjestössä. 

  
8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

 Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: tilinpäätöskokous maalis-huhtikuussa ja vaalikokous loka-marraskuussa. 
 Tilinpäätöskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1)esitetään yhdistyksen vuosikertomus; 
 2)esitetään yhdistyksen tilit ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto; 

 3)vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta; 
 4)päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto tai tilintarkastajan lausunto

ehkä antavat aihetta; 
 5)käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle esittämät asiat, jotka

kokous hyväksyy käsiteltäviksi vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain 24 s:n
säännökset. 

  
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1)vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle; 
 2)päätetään vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta ja sen perimisestä; 

 3)päätetään toimihenkilöiden ja tilintarkastajan mahdollisista palkkioista; 
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4)vahvistetaan talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle; 
 5)valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet 

 6)valitaan kaksi (2) tilintarkastaja ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä: 
 7)käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle esittämät asiat, jotka kokous

hyväksyy käsiteltäväksi vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain 24 s:n
määräykset. 

  
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosassa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kun vähintään viisi (5) yhdistyksen jäsentä kirjallisesti vaatii yhdistyksen hallitukselta ylimääräistä
kokousta erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten, jälkimmäisissä tapauksissa kokous pidettäköön kahdenkymmenen päivän kuluessa siitä,
kun vaatimus on tullut hallituksen tietoon. 

  
9 § Hallituksen kokoukset 

 Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. 

  
Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa ja suljetuin lipuin äänestettäessä arpa. 

  
10 § Hallituksen tehtävät 

 Hallituksen tehtävänä on järjestön asioiden huolellinen hoitaminen lakien ja järjestön sääntöjen mukaisesti, järjestön edustaminen ja sen
kokousten päätösten toimeenpaneminen 

 Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jokaiselle jäsenelle puhelinviestillä vähintään kymmenen (10) päivä ennen kokousta, tai
ilmoitetaan sähköpostin kautta jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

 Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus, johon kuuluvat vuodeksi valitsemat puheenjohtaja ja 5-7 muuta varsinaista jäsentä ja 2
varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on saapuvilla. 

  
11 § Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään helmikuun 15.
päivänä, ja heidän tulee palauttaa ne hallitukselle kirjallisen lausuntonsa kera viimeistään helmikuun 28. päivänä. 

  
12 § Järjestön sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Sääntöjen muutosehdotus on
mainittava kokouskutsussa. 

  
13 § Järjestön purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. 

 Järjestön purkautuessa luovutetaan sen varat kansainvälisen kulttuurin tuntemusta edistävään tarkoitukseen siten kuin purkamisesta
päättävä yhdistyksen jälkimmäinen kokous määrää. Jos yhdistys lakkautetaan, varat on luovutettava samaan tarkoitukseen. 

 Hallituksen toimikausi alkaa heti varsinaisen vaalikokouksen suorittaman vaalin jälkeen. 
  

14 § Nimenkirjoittajat 
 Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

 Hallitus voi lisäksi antaa oikeuden kirjoittaa yksin järjestön nimen määräämälleen toimihenkilölle.
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