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Nimi:

Kotipaikka:

Osoite:

Rekisterinumero:

Merkitty rekisteriin;

Jåljennös annettu:

1 S NtMtJA KOTTPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Laukaan Perussuomalaiset ry ja sen kotikunta on Laukaa

Perussuomalaiset rp:tä kutsutaan nåissä säännöissä puolueeksi. Yhdistys on Perussuomalaiset

rp:n puoluehallituksen hyvåksymä Perussuomalainen paikallisyhdistys puoluehallituksen

mËiäräämållä toimialueella, joka voi sisåltåä yhden tai useamman kunnan tai kunnan osan.

Puoluehallitus voi hyväksyai samalle toimialueelle myös useamman paikallisyhdistyksen.

Puoluehallitus voi halutessaan muuttaa toimialuetta. Yhdistys on puolueen jäsenenåi olevan

piirijärjestönä toimivan piiriyhdistyksen jäsen, jonka toimialueeseen kuuluu yhdistyksen

toimialue.

2 S TARKOTTUS JA TO|MINNAN LAATU

Puolueen, plirin ja yhdistyksen pËiåmäåränå on kristillis-sosiaaliselta pohjalta koota yhteen ne

väestöryhmåt, joiden etujen ajamisesta ja tasavertaísesta sosiaalisesta ja taloudellisesta sekä

yhteiskunnallisesta asemasta ei ole oikeudenmukaisesti huolehdittu. Nliitä kansalaisryhmiä

ovat:

1) lapsiperheet, jotka kasvattavat tulevan hyvinvointimme rakentajia ja tårkeintÊi

kansalaisomaisuuttamme lapsia;

2) eläkeläiset, .iotka ovat pitkällä päívätyöllään ja uhrauksillaan luoneet maamme nykyisen

hyvinvoinnín ja turvanneet vapautemme, sekå maksaneet itse työlläåin etuk¡åteen oikeutetut

elåkkeenså;

3) työttömåt, jotka elinkeinoelämämme arvokkaana työvoimareservinä ilman omaa syytåän joutuvat

tínkimään omasta elintasostaan;

4) pien- ja perheyrittäjät sekä itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka elinkeinoelämämme
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merkittävimpinä tukipilareina pitåvåt pystyssåi kansantalouttamme niin ulkomaankaupassa kuin

ennen kaikkea kotimarkkinoilla, sekä rahoittavat samalla korkeilla välillisilläi maksuilla

nykyistä sosiaaliturvaamme;

5) pienipalkkaiset toimihenkilöt, virkamiehet ja työntekijät, jotka ahkeralla tyollään mm.

yhteiskunnan, palveluelinkeinon, hoitoalan ja tuotantotoiminnan piirissä tybskennellen
pyörittålvåt yhteiskuntaamme;

6) opiskelijat, jotka itse;iån kouluttamalla turvaavat yhteiskuntamme toimintakyvyn ja

kansainvålisen kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa pienten opintososiaalisten tukíen turvin;

7) maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittajat, jotka toiminnallaan turvaavat puhtaiden

kotimaisten elintarvikkeiden saannin myös kriisiaikana ja påäosaltaan huolehtivat

puunjalostusteollisuutemme raaka-aineen riittåvyydestËi.

Kutsumme mukaan oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseen myös kansaa lähellä olevan

sivistyneistön ja vapaat taiteilijat. Lisåksi puolueen, piirin ja yhdistyksen päämåiåränä on

edistäå maamme talouden rakentamista vahvaksija kilpailukykyiseksi siten, ettËå työntekoa ja

yrittëimistä kunnioitetaan, kansallista itsemåäråämisoikeutta sekiä suomalaisia arvoja ja

kulttuuria puolustetaan, sekä kansalaisille taataan taloudellinen perusturvâ ja oikeus työhön.

3 S TOTMINNAN MUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 ) kokoaa kansalaisia toimimaan perussuomalaisuuden edistämiseksi

2) osallistuu kunnallis-, eduskunta- ja presidentinvaaleihin sekä Euroopan parlamentin

vaaleihin puolueen ja yhdistyksen jäsenten valitsemiseksi kunnanvaltuustoihin, eduskuntaan,

Suomen ïasavallan Presidentiksi sekä Suomen edustajaksi Euroopan parlamenttiin sekå ediståä

puolueen vaalitoimintaa alueellaan

3) toimii puolueen alaisena paikallisella tasolla vaali- ja muuta toimintaa hoitavana

kansalaisjårjestÖnä noudattaen puolueen ja sen virallisten elinten pååtÖksiä ja antamia

ohjeita

4) huolehtii alueellaan puolueen julkaisujen ja muun materiaalin levittåmisestå ja perustyön

tekemisestå

5) järjeståä tiedotus-, valístus-.ja esitelmätilaisuuksia, kokouksia, kursseja, neuvottelu- ja

puhetilaisuuksia, juhlia sekä muilla vastaavilla tavoilla pyrkii tarkoitusperiensä

ediståmiseen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

1) julkaisee ja myy lehtiä ja muita painotuotteita sekå ääni- ja kuvamateriaalia.

2) harjoíttaa kustannus-, radio- ja televisiotoimintaa.

3) toimeenpanee arpajaisia, varojen keråiyksiå ja myyjäisiä.

4) harjoittaa bingo-, tanssilava-, ravintola- ja kioskimyyntitoimíntaa.

5) hankkii ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteêiêi oma¡suuüa.

6) ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
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4 S JÄSENËT

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on oltava Perussuomalaiset rp:n jËisen ja jonka kotikuntalain

(11.3.1994/201) 2 $:n mukainen asuinpaikka on yhdistyksen toimialueella. Mikåili puolueen

jäsenen kotikunnassa ei ole Perussuomalaista paikallisyhdistystä, puolueen jåisen voi hakea

låhimmËin kunnan Perussuomalaisen paikallisyhdistyksen jËisenyyüåi. Yhdístyksellä voi olla myös

kannattavina jåseninËi yksityísiä henkilÖitå, joiden on täytettÉåvä Perussuomalaiset rp:n

jåsenyyden edellytykset, mutta joiden ei tarvitse olla Perussuomalaiset rp:n jäseniä. HenkilÖ

voi olla vain yhden paikallisyhdistyksen varsinainen tai kannattajajåsen. Yhdistyksen jäsenenå

ei voi olla henkilö, joka on toisen puolueen jäsen tai toisen Suomessa toimivan puolueen

organisaatioon kuuluvan muun yhdistyksen jåsen. Saavutetut jilsenoikeudet sëiilyvät. Yhdistyksen

jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hakijan omakätisesti allekirjoittamalla yhdistyksen

hallitukselle osoitetulla hakemuksella. Yhdistyksen hallitus päättäå jäsenhakemuksen

hyvåksymisestä tai hylkäiåmisestä vapaan harkintansa mukaan. Jåisenellä on oikeus erota

yhdistyksest¿¡ ilmoittamalla siitä kírjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan

merkittååväksi. Hallituksen on pidettåvËi luetteloa yhdistyksen jåsenistå'

5 S JASENMAKSUN SUURUUS JA MAKSAMINEN

Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain maaliskuun loppuun mennesså yhdistyksen

syyskokouksessaan mäåråämän jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruínen yhdistyksen varsinaisille

¡åsenille ja kannattajajåisenille. Yhdistyksen varsinaiset jåsenet maksavat lisåksi puolueen

jäsenmaksun.

6 S JASENEN EROTTAMINEN YHDISTYKSESTA

Yhdistys voi påiätöksellåån erottaa yhdistyksen jäsenen jollakin seuraavista perusteista:

- jäsen on jättånyt jåsenmaksunsa erêipäivåiän mennessä maksamatta

- varsinainen jäsen on eronnut tai erotettu puolueen jËisenyydeståi

- iåsen on jålttänyt t¿iyttåmättå ne velvoitukset, joihin hän on sitoutunut yhdistykseen

liittymällä

- jËisen on toisen Suomessa toimivan puolueen jËisen tai toisen Suomessa toimivan puolueen

organisaatioon kuuluvan muun yhdistyksen jäsen

- jäsen on asettunut toisen Suomessa toimivan puolueen tai vaalilain mukaisen

valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi yleisissä vaaleissa

- jäsen on eronnut Perussuomalaisten kunnallisesta valtuustoryhmästå

- jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistyst¿l

- jåsen ei ole tËiyttänyt yhdistykseen liittyessään tai ei enåä tålytå laissa tai yhdistyksen

säännöisså mainittuja jåsenyyden ehtoja
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7 S YHDTSTYKSEN KOKOUKSËT

Yhdistyksen kevätkokous pidet¿iÉ¡n tammi-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-joulukuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetåån hallituksen påiätöksen mukaisesti tai kun kokous niin päättää

tai kun våihintäëin '1110 yhdistyksen äånioikeutetuista jåsenistËi sitåi hallitukselta kirjallisesti

erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.Asiat ratkaistaan yksinkertaisellâ äånten

enemmistÖllå. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan åäni, paítsi vaaleissa arpa.

I S YHDTSTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistäåin kolme (3)

pëiivää ennen kokousta joko lähettämÉillä kutsu kullekin jäsenelle kirjallisena jäsenen

ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaisemalla kutsu puolueen julkaisussa tai syyskokouksen

päåttämässå muussa lehdessä. Jos jäsen on ilmoittanut yhdistykselle sËihköpostiosoitteensa,

kutsu voidaan lähettäti hånelle myös sÉihköpostina. Muut tiedonannot toimitetaan sillä tavalla

kuin syyskokous paiätt¿¡ä. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle yhdistyslainsååidËinnön mukaan

I S pUHE- JA l{,ANTOTKEUS YHDTSTYKSEN KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jåsenellå puhe- ja éiånioikeus.

Kannattavilla jåsenillä ei ole äånioikeutta. Jos jåsen on laiminlyönyt yhdistyksen jäsenmaksun

maksamisen tai varsinainen jäsen puolueen jåsenmaksun maksamisen er¿ip¿¡iv¿liän mennesså kuluvalta

vuodelta tai sitå aikaisemmalta vuodelta, jåsen ei saa käyttää äånioikeuttaan yhdistyksen

kokouksissa, jos maksamatta olevia jåisenmaksuja ei ole maksettu viimeistään kokouskutsussa

mainittuun påtivään mennessä. Yhdistyksen jäsen voi käyttäå puhe- ja äänioikeuttaan ainoastaan

henkilökohtaisesti.

10 s YHDTSTYKSEN KEVATKOKOUS

Kevätkokouksessa kåsitellåiän ainakin seuraavat asiat:

1 ) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja

Ëiäntenlaskijat

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja pååtÖsvaltaisuus

4) Todetaan äånioikeutetut jäsenet sekä muut läsnäolijat

5) Esitetäån vahvistettavaksi hallituksen laatima edellisen vuoden toimíntakertomus

6) Esitetëiåin edellisen vuoden tilit ja tilinpåätös

7) Luetaan tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto

8) Påätet¿¡¿in tilinpääitöksen vahvistarnisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille tilivelvollisille

9) Annetaan ev¿istyksi¿i yhdistyksen eri elimissä toimiville jaltai valituille edustajille

10)Käsitellåän hallítuksen valmistelemat muut asiat

1 1 ) Kokouksen pÈiättäminen

Arkad¡ânkâlu 6 A, 00100 Helsinki I PL 1 140,00101 Hels¡nki I Puhelin: 029 509 5000 | Telefaksi: 029 509 5328 | Y-tunnus 0244683-1
Arkadiagatan6A,00100HelsingforsI PB'1140,00101Helsingfors ITelefon:0295095000| Telefax:0295095328 | FO-nummer0244683-1



JÄLJENNÖs 5(6)

mrrffl-JtmrFm[n¡rms
mmfi-001r¡GHn$Tmsg

a2.02.2015

'11 S YHDTSTYKSEN SYYSKOKOUS

Syyskokouksessa kåsitellåån ainakin seuraavat asiat:

1 ) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pÖytåkirjan tarkastajaa ja

ååntenlaskijat

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätÖsvaltaisuus

4) Todetaan äänioikeutetut jëisenet sekä muut läsnËiolijat

5) PäåtetÈiÉin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien palkkioista

6) Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kalenterivuodeksi

7) PäåitetäËin hallituksen muiden varsinaisten jäsenten (2-10) lukumäåråstä seuraavalle

kalenterivuodelle

8) Valitaan hallituksen muut varsinaiset jåsenet ja heille henkilÖkohtaiset varajäsenet

seuraavaksi kalenterivuodeksi

9) Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja

seuraavaksi kalenterivuodeksi

1 0) Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi piirin kokouksiin 'l -10 edustajaa ja heille

henkilökohtaiset varaedustajat sen mukaan kuin yhdistyksen jäsenmäärä kokousta edeltävån vuoden

päËittyesså oikeuttaa
'l 1) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden jitsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

1 2) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio

1 3) Vahvistetaan seuraâvan kalenterivuoden toimintasuunnitelma

14) P¿i¿ltetËiän kokousten koollekutsumistavasta ja muusta tiedottamisesta
'15) Annetaan evästyksiä yhdístyksen eri elimisså toimiville jaltai valituille edustajille

16) KäsitellÉlån hallituksen valmistelemat muut asíat

1 7) Kokouksen päättäminen

12 S YHDTSTYKSEN HALLTTUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentå. Muilla

varsinaisilla jäsenillå on henkilökohtainen vara.iåsen. Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin,

muiden hallituksen varsinaisten sekå varajäsenten on oltava sekä puolueen että yhdistyksen

jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa, ottaa sihteerin ja

taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilÖt. Hallitus voi asettaa

asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeellisiksi katsomiaan työelimiiå. Hallitus

kokoontuu puheenjohtajan tai hånen estyneen¿¡ ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun

vähintään kaksi (2) hallituksen jåsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päåtösvaltainen,

kun vähintååin puolet jåsenistå osallistuu päätöksentekoon. Hallitus päättÊ¡ä yhdistyksen

omaisuuden myynnistäi, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Yhdistyksen puolesta oikeudellisesti

kantaa ja vastaa hallitus itse tai valtuutettunsa kautta. Hallituksen toimikausi on

kalenterivuosi. Hallituksen on säilytettävâ pysyvåsti yhdistyksen kokousten ja hallituksen

kokousten poytäkirjat liitteineen.
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Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen on pidett¿ivä kirjanpitolain

(30.12.1997/1336)mukaista kahdenkertaista kirjanpitoa. Yhdistyksen hallituksen hyväksymät

tilinpäåtÖs tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toirnintakertomus on annettava

tilintarkastajilleltoiminnantarkastajille viimeiståän kuukautta ennen kevåtkokousta.

14 S KUNNANVALTUUSTORYHMÄ

Puolueella voi olla kunnassa vaín yksi valtuustoryhmä. Valtuustoryhmån mallisÉiännöt vahvistaa

puoluehallítus. Yhdístys huolehtii valtuustoryhmän tuloista ja menoista sekä vastaanottaa

luottamushenkilön luottamushenkifömaksut toimialueellaan. Kunnanvaltuustoon valitun yhdistyksen

jäsenen on kuuluttava kunnassa olevaan Perussuomalaisten valtuustoryhmään.

15 S VAALETHTN OSALLTSTUMTNEN

Kunnallisvaalit hoitaa puolueen sä¿¡ntojen mukaisesti valtakirjan saanut kuntakohtainen yhdistys

puolueen määråysten ja piiriyhdistyksen ohjeiden mukaan. Vaaliliitosta kunnallisvaaleissa

pååttäËt kyseínen kuntakohtainen yhdistys. Vaaliehdokkaat kunnallisvaaleissa hyväksyy

lopullisesti valtakirjan saaneen kuntakohtaisen yhdistyksen hallitus.

1 6 S YHÐtSTYKSEN NTMENKTRJOTTUSOIKEUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t),

sihteerija ialoudenhoitaja kuitenkin niin, että nimen kirjoittaa aina kaksi henkilöå yhdessä.

Hallitus voi määrätiä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nímen.

17 S YHDISTYKSËN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi lankeavat yhdistyksen jäljelle jäåneet

varat luovutettavaksi Perussuomalaiset rp : lle.

1S S SAÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutoksia näihin sÊiåintöihin voidaan tehdä, jos sitä varten kutsutussa kokouksessa muutosehdotus

hyväksytäËin våhintään 213 enemmistöllä annetuista åånistå. Sääntömuutoksesta on mainittava

kokouskutsussa. Näiden sÉiÉintöjen muuttamiseen vaaditaan Perussuomalaiset rp:n puoluehallituksen

hyvåksyminen.

19 S YHDISTYS-, PUOLUE- JA VMLILATNSAÂDANTÖ

NiissÊi kohdin, joista näisså s¿iännöíssä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslaínsäådËintöåi,

puoluelainsäådåintöä ja vaalilainsäiädËintÖä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmåst¡ä. Patentti-
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman

allekirjoitusta.
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