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OP KILTA ry:n   

SÄÄNNÖT  

 

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja tunnus  

OP Ryhmän eläkkeellä olevien johtajien yhdistyksen nimi on OP Kilta   
ry, kotipaikka on Helsinki, pöytäkirjakieli on suomi ja y-tunnus on   
1103292-1.  
 

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot  

Yhdistys ylläpitää jäsentensä yhteenkuuluvuutta ja aktivoi yhteydenpitoa entisiin kollegoihin ja  
yhteistyökumppaneihin. Eläkepäiviin luodaan uutta sisältöä ja elämän rikkautta vaalimalla  syntyneitä 
ystävyys- ja tuttavuussuhteita.  

OP Killan jäsenet lujittavat OP Ryhmän toimintaa kannustamalla ja tukemalla sen henkilöstöä  sekä 
edistämällä osuustoimintamallin tuntemista ja kehittämistä valtakunnallisesti.  

Yhdistyksen toiminnassa kunnioitetaan OP Ryhmän arvoja.  

Yhdistys järjestää yhteisiä tilaisuuksia, retkiä, virkistys-, harrastus- ja kuntoutustoimintaa sekä  edistää 
jäsentensä digitaitoja keskinäisen vuorovaikutuksen helpottamiseksi. Yhdistys edistää  jäsentensä 
tietoutta eläketurvasta ja finanssialan kehityksestä.  

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä rahaa ja ottaa vastaan lahjoituksia. Yhdistys voi  
omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.  

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen hallitus  
huolehtii niistä tehtävistä, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.  

3 § Yhdistyksen jäsenyys  

Yhdistykseen voivat liittyä Osuuspankinjohtajat ry:n eläkkeellä olevat entiset jäsenet sekä OP  
Osuuskunnan eläkkeellä olevat johtavassa asemassa tai johtavan asiantuntijan tehtävissä toimineet 
henkilöt. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös muita eläkkeellä olevia johtavassa  asemassa tai 
johtavan asiantuntijan tehtävissä OP Ryhmässä olleita henkilöitä hallituksen  harkinnan mukaan.  

Yhdistyksen hallitus hyväksyy uuden jäsenen hänen ilmoitettuaan halustaan liittyä yhdistyksen  
jäseneksi. Hallitus hyväksyy jäsenen eroamisen hänen omasta hakemuksestaan. Halustaan  erota 
yhdistyksestä jäsen ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai  yhdistyksen 
kokouksessa.   

Yhdistys perii jäseniltään vuosittaisen jäsenmaksun, jonka määrä päätetään yhdistyksen  
vuosikokouksessa.  Jäsen vapautuu jäsenmaksuvelvollisuudestaan sinä vuonna, jonka aikana 
hän täyttää 85 vuotta.  

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos jäsenen jäsenmaksu on maksamatta yli 180 
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päivää jäsenmaksun eräpäivästä laskettuna.  

Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän   
yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen   
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai   
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  

Yhdistys ylläpitää yhdistyslain ja tietosuojalain tarkoittamaa ja säätelemää jäsenrekisteriä.  

Parantaakseen tavoitteena olevaa yhdistyksen jäsenten välistä yhteydenpitoa, yhdistys  antaa 
pyydettäessä jäsenelleen tietoa yhdistyksen jäsenten yhteystiedoista. Näitä tietoja  saa käyttää 
vain jäsenten väliseen yhteydenpitoon eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille.  Yhteystietojen 
luovutuksen edellytyksenä on se, että jäsen on antanut erikseen yleisluvan  omien 
yhteystietojensa luovutettavuuteen toisille jäsenille.  

Jäsen voi peruuttaa lupansa yhteystietojensa luovuttamiseen ilman perusteluja.  

4 § Yhdistyksen hallitus  

Yhdistyksen hallitus   

1) valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat  

2) panee täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset  

3) hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta yhdistysten hyvän hallintotavan mukaisesti  

4) valvoo, että yhdistyksen asioita hoidetaan lakien, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen  
kokouksen päätösten mukaisesti.  

Vuosikokous valitsee hallitukseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan 4 – 6 jäsentä. Jokainen jäsen on  
erovuorossa kahden vuoden kuluttua valinnastaan. Tarvittaessa hallitus arpoo erovuoroisuudet,  jotta 
jokaisessa vuosikokouksessa olisi erovuorossa kaksi tai kolme jäsentä. Tällöin hallituksen  jäsen voi olla 
erovuorossa jo yhden hallitusvuoden jälkeen. Vuosikokous valitsee vuodeksi  kerrallaan hallituksen 
jäsenistä hallituksen puheenjohtajan.  

Sama henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä enintään neljä (4) vuotta. Hallitus valitsee  
keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, talousvastaavan ja muut tarvittavat   
vastuuhenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan toimesta.  
Hallituksen kokous voidaan pitää myös etäkokouksena.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään  puolet 
sen jäsenistä on läsnä.   

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee  
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.   

Puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten toimikaudet alkavat sen vuosikokouksen päätyttyä,  joissa 
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heidät valitaan.  

 

  
5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  
 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi  
hallituksen jäsentä yhdessä.  

6 § Yhdistyksen talous  
 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.  

Hallituksen tulee laatia vuosittain talousarvioesitys perusteluineen hyvissä ajoin ennen  
yhdistyksen vuosikokousta.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava   
toiminnantarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan tulee antaa  
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. . 
  

7 § Toiminnantarkastajat 
  

Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja hänellä on yksi varahenkilö.  

Toiminnantarkastajan toimikausi on valinnan tapahtuessa kulumassa oleva tilikausi ja hänen  
tehtävänsä päättyy valintaa ensiksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä.  

8 § Yhdistyksen vuosikokous 
 
 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kunakin vuonna viimeistään toukokuun loppuun mennessä  
hallituksen kutsusta.   

Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen  
kulloinkin yhdistyksen käyttämillä sähköisillä viestimillä tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa  ennen 
kokousta.   

Vuosikokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella  
ääntenenemmistöllä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, paitsi vaaleissa,  joissa 
arpa ratkaisee äänten mennessä tasan.  

Vuosikokous pidetään fyysisesti hallituksen päättämässä paikassa. Hallitus voi päättää, että  
vuosikokoukseen voi osallistua myös etänä hallituksen päättämän tekniikan avulla.  
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Hallitus päättää vuosikokouksessa mahdollisesti toteutettavan äänestys- ja vaalikäytännön  
teknisestä toteutuksesta, jos kokoukseen voi osallistua myös etänä.  

Vuosikokouksen kokouskutsussa on mainittava, jos etäosallistuminen kokoukseen on  
mahdollista.  

9 § Vuosikokousasiat  
 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
   
1) Kokouksen avaus,  

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, 
todetaan  kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,   

3) hyväksytään kokouksen työjärjestys,   

4) esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto,   

5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä,   

6) päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan ja toimihenkilöiden  palkkioista ja 
matkakorvauksista 
 

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun  suuruus,   

8) päätetään hallituksen jäsenten määrästä, valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten 

tilalle ja valitaan hallituksen puheenjohtaja hallituksen  jäsenistä  

9) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö,   

10) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenten esittämät 
asiat, jotka kokous  päättää ottaa käsiteltäväksi.   

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,  on 
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää  
kokouskutsuun.   

10 § Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

Päätös sääntöjen muuttamisesta, omaisuuden pääosan luovuttamisesta ja yhdistyksen  
purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä   
äänestyksessä annetuista äänistä.   

Tullakseen käsitellyksi yhdistyksen kokouksessa, ehdotus sääntöjen muuttamiseksi,   
yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi on  
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toimitettava hallitukselle vähintään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Ehdotus ja  
hallituksen siitä antama lausunto käsitellään yhdistyksen kokouksessa.   

Yhdistyksen purkautuessa tai jos yhdistys lakkautetaan käytetään yhdistyksen varat  sääntöjen 2 §:n 
tarkoittamalla tavalla yhdistyksen jäsenten virkistys- ja kuntoutustoimintaan  kokouksen erikseen 
päättämällä tavalla.  

 


