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1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Avoin Puolue ry, ruotsiksi Öppna Partiet r.f. ja
sen kotipaikka on Helsinki, toimialueena koko Suomi.
Puolueen kieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti, pöytäkirjakieli on
kuitenkin suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Puolueen tarkoituksena on paremmin toimivan yhteiskunnan ja ihmisten
hyvinvoinnin kehittäminen Suomessa olemalla mukana päätöksenteossa.
Tavoitteidensa saavuttamiseksi puolue pyrkii asettamaan ehdokkaita
europarlamentti-, eduskunta- ja kuntavaaleihin sekä
presidentinvaaliin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue:
1. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
2. tekee aloitteita ja kannanottoja
3. osallistuu julkiseen keskusteluun
4. järjestää tapahtumia ja poliittista kansalaistoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi puolue voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, kerätä jäsenmaksuja, ostaa, omistaa ja hallita
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä
asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia,
harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä samoin kuin alaansa
liittyvää julkaisutoimintaa sekä kannatustuotteiden myyntiä.
Puolueen tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen
puolueen jäsenille.

3 § Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat
liittyä jokainen yhdistyslain (503/1989) 10 §:n 2 momentissa
tarkoitettu yksityishenkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy
yhdistyksen ohjelman ja säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti puolueelle. Hallitus voi erottaa jäsenen
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Lisäksi jäsenen voi erottaa, mikäli jäsen toiminnallaan aiheuttaa
vakavaa haittaa yhdistyksen uskottavuudelle tai maineelle. Tästä
erottamisesta päättää hallitus.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta päättää kummankin jäsenryhmän osalta
erikseen hallitus.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa puoluehallitus, johon kuuluvat valitut
puheenjohtaja, 0-3 varapuheenjohtajaa ja 2-8 muuta varsinaista
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jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana,
varapuheenjohtajana, hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä voi
toimia ainoastaan yhdistyksen äänioikeutettu jäsen. Hallituksen
toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja tai muu jäsen tai koko hallitus voidaan
yhdistyksen kokouksessa vaihtaa tai hallitusta täydentää uusilla
jäsenillä myös kesken toimikauden meneillään olevan toimikauden
loppuajaksi.
Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan puoluesihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu, kun hallitus niin päättää, taikka puheenjohtajan
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni.
Hallitus hyväksyy vaaliliitot.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava tilintarkastajille viimeistään kuusi viikkoa ennen
varsinaista kokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta
hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen maalis-
kesäkuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää,
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai vähintään yksi
kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Oikeus aloitteen
tekemiseen kokoukseen on hallituksella ja kaikilla varsinaisilla
jäsenillä,mutta jäsenen tekemän aloitteen on saatava ainakin
kymmenen muun varsinaisen jäsenen tuki. Tuki ei edellytä äänestämään
asian puolesta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisena
jäsenenä olevalla yksityishenkilöllä yksi ääni, varsinaisena
jäsenenä olevalla yhdistyksellä ei ole äänioikeutta.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
kolme päivää ennen kokousta jäsenille postitetulla sähköpostilla.
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11 § Kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen varsinaisessa kouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle 1-3 puheenjohtajaa, 1-3 sihteeriä, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. valitaan 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja
8. valitaan joka toinen vuosi tässä järjestyksessä:
- hallituksen puheenjohtaja
- 0-3 hallituksen varapuheenjohtajaa
- hallituksen muut varsinaiset jäsenet
- hallituksen varajäsenet
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Ehdokkaiden asettaminen vaaleihin
Ehdokkaiden asettamista eduskuntavaaleja varten yhdistys järjestää
salaisen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvan jäsenäänestyksen,
johon ovat oikeutetut ottamaan osaa vaalipiirissä asuvat yhdistyksen
henkilöjäsenet.
Jäsenäänestys ei kuitenkaan ole pakollinen, jos siihen on nimetty
enintään niin monta henkilöä kuin puolueella on oikeus asettaa
ehdokkaita vaalipiirissä.
Muiden kuin eduskuntavaalien osalta hallitus voi vaalilain niin
salliessa päättää ehdokkaiden asettamisesta vaaleihin jäsenten
ehdotusten perusteella, tai järjestää jäsenäänestyksen vaalien
ehdokkaista vaalilain mukaisesti.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.


