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§ 1   

Yhdistyksen nimi on Suomen Caritas ry, 

Caritas Finland rf ja sen kotipaikka on 

Helsinki. 

 

 

 

§ 2 

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä ja 

tukea karitatiivista työtä Katolisen kir- 

kon piirissä Suomessa ja ulkomailla. 

Karitatiivisella työllä tarkoitetaan tässä 

hädänalaisiin ihmisiin ja ihmisryhmiin 

kohdistuvaa avustustyötä. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  

harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi  

myös tiedotustoimintaa ja järjestää esitelmätilaisuuksia.  

Yhdistys on jäsenenä kansainvälisessä Caritas -järjestössä.    

 

Varainhankintanaan yhdistys voi järjestää 

arpajaisia, myyjäisiä sekä raha- ja tavara- 

keräyksiä.  Yhteistyössä hiippakunnan seura- 

kuntien kanssa yhdistys järjestää vuosittain 

adventtikeräyksen ja paastokeräyksen. 

 

Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton 

tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen 

siihen osallisille eikä se saa muutenkaan 

muodostua laadultaan pääasiallisesti talou- 

delliseksi. 

 

§ 3 

Varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen 

hallitus yksimielisellä päätöksellään hyväk- 

syä Katoliseen kirkkoon kuuluvan henkilön  

tai katolisen yhteisön. 



 

Muut henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt 

voivat liittyä yhdistyksen kannatusjäseniksi. 

Kannatusjäsenellä ei ole äänivaltaa yhdis- 

tyksen kokouksessa. 

 

Varsinaisen jäsenen tai kannatusjäsenen, 

joka on huomattavasti vaikeuttanut yhdis- 

tyksen toimintaa tai toiminut näiden sääntö- 

jen vastaisesti, voi yhdistyksen hallitus 

erottaa yksimielisellä päätöksellään. 

 

 

 

§ 4 

Mahdollisesta jäsenmaksusta ja sen suu- 

ruudesta sekä perimistavasta päättää yh- 

distyksen vuosikokous. 

 

 

 

§ 5 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon 

kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään  

seitsemän ja enintään kymmenen  jäsentä. 

 

Yhdistyksen jäsenistön vuosikokoukselle hallituksen jäseniksi esittämien ehdok- 

kaiden lisäksi pappien neuvosto ja sääntökuntasisaret voivat kumpikin asettaa 

hallitukseen ehdolle yhden oman ehdokkaansa  

 

Ehdokkaat tulee nimetä hallitukselle 

viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.  

  

Hallitus valitaan vuosikokouksessa  neljäksi 

vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsen voi- 

daan valita tehtäväänsä kerran uudelleen. 

 

§ 6 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, vara- 

puheenjohtajan  ja rahastonhoitajan.  Hallitus 

voi ottaa yhdistykelle muita toimihenkilöitä myös hallituksen 

ulkopuolelta. 

 

Hallitus nimittää  ja erottaa pääsihteerin, joka 

ei voi olla hallituksen jäsen.  Hallitus vahvistaa  



hallituksen ja pääsihteerin työjärjestyksen. 

Pääsihteeri toimii muiden tehtäviensä ohella 

hallituksen sihteerinä. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 

puolet sen jäsenistä on saapuvilla ja yksi 

heistä on puheenjohtaja tai varapuheen- 

johtaja.  Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 

arpa. 

 

 

§ 7 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheen- 

johtaja ja varapuheenjohtaja sekä pääsihteeri 

kukin yksin tai rahastonhoitaja yhdessä hallituksen 

jäsenen kanssa. 

 

Kansainvälisissä kokouksissa yhdistystä 

edustaa  pääsihteeri tai hallituksen tehtävään 

erikseen määräämä henkilö. 

 

 

§ 8 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenteri- 

vuosittain.  Ne on annettava tilintarkas- 

tajille maaliskuun 15. päivään mennessä.   

Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa 

maaliskuun loppuun mennessä. 

 

 

 

 

§ 9 

Yhdistyksen talouden ja hallinnon tarkas- 

tusta varten yhdistyksellä on tilintarkastaja  

ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja  

ja varatoiminnantarkastaja, jotka yhdistyksen vuosikokous 

valitsee. 

 

 

 

§ 10 

Vuosikokous pidetään huhtikuussa. 

Siinä käsitellään seuraavat asiat: 



1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sih- 

teeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, 

2. esitetään hallituksen vuosikertomus, 

tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, 

3. päätetään tilinpäätöksen vahvistami- 

sesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, 

 

4. valitaan hallituksen jäsenet, 

 

 

5. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja  

sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

 

6. päätetään muista kokouskutsussa mai- 

nituista asioista. 

 

 

 

§ 11 

Kutsu yhdistyksen kokouksiin julkaistaan 

Fides-lehdessä tai lähetetään jäsenille 

kirjeitse tai sähköpostitse vähintään kymmenen 

(10) päivää ennen kokousta. 

 

 

 

§ 12 

Yhdistyksen lopettaessa toimintansa sen 

omaisuus siirtyy Katolinen Kirkko Suomessa 

-nimiselle uskonnolliselle yhdyskunnalle 

käytettäväksi karitatiiviseen työhön. 

 

  

 


