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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on OVOK-tukiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on
Oulu.

2. Tarkoitus ja toiminta

OVOK-tukiyhdistyksen tarkoituksena on tukea Oulun
vastaanottokeskusten ja Oulun seudun vastaanottoyksiköiden työtä ja
Oulun alueelle turvapaikanhakijoina saapuneiden henkilöiden
kotoutumista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi OVOK-tukiyhdistys
toimii yhteistyössä vastaanottokeskusten, Oulun
maahanmuuttajapalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa. Yhdistys
järjestää vastaanottokeskusten ja asiakkaiden tarpeiden mukaista
vapaa-ajan toimintaa, ohjaus- ja neuvontapalvelua, materiaalista
tukea ja tapahtumia. Yhdistyksen toiminnan periaatteina ovat
vuorovaikutteisuus, yhdenvertaisuus, tasapuolisuus, tasa-arvoisuus,
avoimuus, rasisminvastaisuus ja erilaisten näkemysten
kunnioittaminen.

3. Yhdistyksen naistyö

Yhdistys tekee monikulttuurista naistyötä ja on sitoutunut
edistämään maahanmuuttajataustaisten naisten osallisuuden
toteutumista. Yhdistyksen toiminta tukee maahanmuuttajataustaisia
naisia. Yhdistys toimii kahdensuuntaisen tiedonjakamisen kanavana
maahanmuuttajataustaisten naisten oikeuksiin ja hyvinvointiin
liittyvissä erityisen tarpeen kysymyksissä. Yhdistys pyrkii tukemaan
ja vahvistamaan maahanmuuttajataustaisten naisten, etnisten
yhteisöjen ja julkisen sektorin välisiä suhteita ja viranomaisten
tarjoamiin tukipalveluihin hakeutumista.

4. Toiminnan rahoitus

Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
Se voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä saatuaan
näihin asianomaisen luvan sekä harjoittaa muuta välittömästi
yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää taloudellisesti
vähäarvoisena pidettävää ansiotoimintaa.

5. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen
henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaisen jäsenen
jäsenyyden jatkumisen edellytyksenä on toimiminen yhdistyksen
sääntöjen mukaisesti. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä
yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, säätiö tai yritys,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset
jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
hallitus.  Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan
hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti
edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Jäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
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syyskokous.

6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Tällöin jäsenyys lakkaa sen kalenterivuoden
päättyessä, jonka aikana ilmoitus eroamisesta on tehty. Jos jäsen
menettelee yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, hänelle voidaan antaa
huomautus tai varoitus tai hänet voidaan erottaa yhdistyksestä.
Jäsenelle annettavasta huomautuksesta ja varoituksesta sekä jäsenen
erottamisesta yhdistyksestä päättää yhdistyksen hallitus. Ennen
päätöksen tekemistä jäsenelle varataan tilaisuus selityksen
antamiseen asiassa. Mikäli yhdistyksen jäsenen jäsenmaksu on jäänyt
maksamatta kahden toimintavuoden ajan, jäsen katsotaan eronneeksi.

7. Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu
yhdistyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-9 muuta varsinaista
jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun
paikalla on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen kokoukset
ovat avoimia kaikille yhdistyksen varsinaisille jäsenille.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä hallituksen
erillisellä päätöksellä yhdistyksen työntekijä, kukin yksin.

9. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava
neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistys pitää
vuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määrääminä
päivinä. Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-
joulukuussa. Yhdistyksen kevätkokouksessa esitetään aiemman vuoden
tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
Kevätkokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili-
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille. Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan
seuraavalle kalenterivuodelle puheenjohtaja ja muut hallituksen
jäsenet sekä yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Syyskokouksessa vahvistetaan tulevalle kalenterivuodelle
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun
suuruus. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen
kokous niin päättää, tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta,
taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
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äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten vaatii. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Kun kysymys
on yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta,
päätökseen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista
äänistä.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostitse.

12. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.


