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Pohjanmaan Lähetys ry:n säännöt
1. Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Lähetys ry.
2. Yhdistyksen kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Pietarsaari
3. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistys toimii Pohjanmaan alueella olevien helluntaiseurakuntien ja niiden hallinnassa olevien
yhdistysten yhteistyöjärjestönä. Yhdistyksen kautta tehdään ulkomailla ja kotimaassa kristillistä
julistustoimintaa.
Yhdistys toimii yhteistyössä lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida International ry:n ja Hyvä
Sanoma ry:n valtakunnallisen Koulupalvelun kanssa tarjoten koko Pohjanmaan alueen
peruskouluihin ja muihin oppilaitoksiin niiden opetussuunnitelmien mukaista sisältöä.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja kerätä varoja toimintaansa sen mukaan, kuin yhdistyslaki
ja rahankeräyslaki siihen oikeuttaa ja velvoittaa. Näitä varoja käytetään yhdistyksen ylläpitämiin
toimintoihin.
Yhdistys voi harjoittaa voittoa tavoittelematonta äänitteiden, kirjojen, erilaisten lehtien,
internetjulkaisujen sekä videomateriaalien julkaisu-, myynti- ja kirjapaino toimintaa.
Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan toimintaansa varten kiinteistöjä ja irtainta
omaisuutta, toimintansa tukemiseksi vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys voi palkata työsuhteeseen henkilöitä tarpeen mukaan. Yhdistyksen palkkauksessa
noudatetaan Kristillisten järjestöjen työehtosopimusta (KjTES).
4. Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäsenet valitsee ja erottaa yhdistyksen hallitus. Jäseneksi pääsevät Pohjanmaan
helluntaiseurakunnat tai niiden hallitsemat yhdistykset. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli
räikeällä tavalla rikkoo yhdistyksen sääntöjä.
Yhdistyksen jäsenseurakunnat ja -yhdistykset valitsevat kokousedustajansa siten, että jokaista
alkavaa kolmeasataa (300) jäsentä kohden yhteisö saa yhden (1) edustajan yhdistyksen virallisiin
kokouksiin. Edustajat ilmoitetaan kokousilmoittautumisen yhteydessä. Vain rekisteröidyt
kokousedustajat voivat käyttää yhteisön ääntä kokouksessa.
5. Jäsenmaksut
Jäsenseurakunnat eivät ole velvollisia maksamaan jäsenmaksuja yhdistykselle.

PATETTI- JA REKISTERIHALLITUS
PÄÄTÖS 25.2.2019

6. Hallituksen valinta
Hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta.
Erovuorossa on aina kerrallaan vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenenä voi
toimia enintään kaksi (2) kolmivuotiskautta peräkkäin. Hallitus valitsee joukostaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Hallitus on oikeutettu valitsemaan yhdistyksen ulkopuolelta
taloudenhoitajan ja muita tarvittavia virkailijoita.
Hallitus on päätösvaltainen neljän (4) hallituksen jäsenen ollessa paikalla hallituksen kokouksessa.
Yhdistyksen kokous vahvistaa hallituksen jäsenille mahdollisesti maksettavista palkkioista ja
kulukorvauksista.
Yhdistyksen kokous valitsee varsinaisen- ja varatoiminnantarkastajan (tilintarkastajan).
7. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava tilintarkastajalle helmikuun
loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa tileistä ja hallinnosta kahden viikon
kuluessa tilien vastaanottamisesta.
8. Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin, tai kaksi
hallituksen jäsentä yhdessä.
9. Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä
valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
Yhdistyksen varsinainen vuosikokous kutsutaan koolle Ristin Voitto -lehteen toimitetulla
ilmoituksella tai yhdistyksen nettisivuilla kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
10. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja kaikki kiinteä omaisuus luovutetaan Fida International ry:lle

