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Rekisterinumero: 102.480

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Sokeain lasten tuki ry,iasen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja sen
toiminta-alue on koko Suomi.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoitus on tukea näkövammaisten tasten kuntoutumista.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan
1 ) järjestämällä lomatoimintaa näkövammaisille lapsille perheineen;
2) tukemalla asiantuntemuksellaan näkövammaisten lasten hyväksi tehtävää muuta toimintaa;
3) tekemällä esityksiä ja atoitteita.

3 § Taloudellinen toiminta

Toiminta rahoitetaan pääasiassa yhdistyksen perustaman Sokeain Lasten Tukisäätiön
vuosittaisella avustuksella. Tämän lisäksi varoja toimintaansa varten yhdistys voi hankkia
ottamalla vastaan muita avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys voi sekä hallita
että omistaa toiminnassa tarvittavaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia, kannatus-, kunnia- tai yhteisojäseniä.
Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen,
ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi, ja joka lisäksi suorittaa yhdistyksele sen
vuosikokouksessa määräämän vuosi- tai ainaisjäsenmaksun.
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Hallitus on oikeutettu ottamaan kannatusjäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen

yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Yhteisöjäsenien on oltava

oikeuskelpoisia.

Yhdis§ksen varsinainen kokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniajäseneksi henkilön,

joka on merkittävästi edistänyt yhdis§ksen pyrkimyksiä.

5 § Jäsenmaksut
Varsinaiset jäsenet maksavat vuosittaisen tai ainaisjäsenmaksun. Kannattajajäsenet maksavat

vuosittaisen kannatusjäsenmaksun ja yhteisöjäsenet yhteisöjäsenmaksun. Kunniajäsenet ovat

vapa utettuja jäsenmaksusta.

Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous erikseen kullekin

jäsenryhmälle.

6 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdis§ksen

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa

me rkittäväks i pöytäki rjaan.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsenen, jos jäsen

1 ) on muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen;

2) on menettelyllään yhdis§ksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä

tai;

3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle

jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen

syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin maksamiaan jäsenmaksuja.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat yhdistyksen varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen varsinainen kokous (vuosikokous) pidetään tilivuoden päät§mistä seuraavan vuoden

maaliskuun 15. päivään mennessä hallituksen määräämänä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus

katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1110) yhdistyksen

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta eri§isesti ilmoitettua asiaa varten

kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun

vaatimus sen pitämisestä on esite§ hallitukselle.
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Äanioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaiset la varsinaisella jäsenellä.

Äänestys yhdistyksen kokouksissa on avoin, ellei kokouksen enemmistö vaadi suljettua
I i ppuää nestystä. Vaal i on toi m itettava su ljettu na I i ppuäänestyksenä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen
enemmistön annetuista äänistä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Vaaleissa tulevat
valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö); jos valittavana on vain yksi

henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa

kannattavansa, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

Jäsenen on saadakseen jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jätettävä se

hallitukselle kirjallisesti varsinaista kokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Hallitus

tuo asian lausuntoineen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi.

8 § Kokouskutsu
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista

vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä henkilökohtaisella kokouskutsulla jäsenen

yhdistykselle ilmoittamalla osoitteella joko sähköpostitse tai postin välityksellä kirjeitse.

9 § Varsinaisen kokouksen tehtävät

Ylin päätösvalta yhdistyksen asioissa on yhdis§ksen varsinaisella kokouksella, jossa

käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus;
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistdaaja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskUaa;

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4) hyväksytään kokouksen esityslista;
5) hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
6) hallituksen laatima yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta;
7) kuullaan tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastu uvapauden myöntämisestä hallitu ksell e ja m u ille ti I ivelvoll isi lle;

8) hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilin- tai toiminnantarkastajien palkkiot;

9) varsinaisten jäsenten vuosittaisen ja ainaisjäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruus

seuraavaksi toim intavuodeksi ;

1 0) yhdistyksen toim intasuunnitel ma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle ;

11) valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi
toimintavuodeksi;

12) valitaan kolme varsinaista jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle seuraaviksi kahdeksi
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toimintavuodeksi;
13) valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä seuraavaksi toimintavuodeksi ja pääEtään, missä
järjestyksessä heidät kutsutaan estyneinä olevien varsinaisten jäsenten tilalle;

14) valitaan joka toinen vuosi tilin- tai toiminnantarkastaja ja varatilin- tai

varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa

sekä
15) päätetiiän muista esityslistassa mainituista asioista sekä hallituksen kokouksen

kåsiteltäväksi tuomista ja jäsenten sääntöjen määräämässä järjestyksessä esittämistli asioista;

16) kokouksen päättäminen.

10 § Hallitus

Yhdis§stä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, viisi

varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on huhtikuun alusta seuraavan vuoden

maaliskuun loppuun. Hallitus valitaan varsinaisessa kokouksessa yhdistyksen varsinaisista
jäsenistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudeksi kenallaan.

Varajåsenten lisäksi hallituksesta eroaa vuosittain kolme varsinaista jäsentä, ensimmäisen

kenan arvalla ja sen jälkeen vuorotellen.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan

kutsusta tai vähintäån kolmen hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti nimeltä mainittua asiaa

varten pyytäessä.

Hallitus on påätösvaltainen, kun läsnä on vähintiiän neljä jäsentä puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa,
vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:
1) edustaa yhdistystä ja panna bimeen yhdis§ksen kokousten päätökset;

2) vastata yhdis§ksen omaisuudesta;

3) pitää jäsenluetteloa;

4) päättää yhdistyksen kuulumisesta alan kotimaisiin tai kansainvälisiin yhteisöihin;

5) valita varsinaisten jäsentenså keskuudesta toimikaudeksi kenallaan varapuheenjohtaja;

6) hoitaa yhdis§ksen taloutta ja toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten

mukaan;

7) päätttiä tilit kalenterivuosittain ja valmistaa kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä
jättiiä tilit helmikuun 5. päivään mennessä tilintarkastajalle, jonka tulee palauttaa ne
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hallitukselle lausunnon kera kolmen viikon kuluessa;

8) valmistella kaikki yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat;

9) päättää toimihenkilöiden palkkaamisesta ja heitä koskevista työsuhdeasioista, sekä määrätä

tehtäväj aosta h al I itu kse n työj ä rj estyksessä ;

10) huolehtia, että yhdistyksen tilien tarkkailu suoritetaan hyvän tilintarkastustavan

edellyttämässä laajuudessa sekä
1 1) muutenkin huolehtia ja vastata yhdistyksen asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja

yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

11 § Tili- ja toimintavuosi

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Toimintavuosi alkaa tilivuoden päättymistä seuraavan

kalenterivuoden huhtlkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivänä.

12 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai

hallituksen tehtävään määräämä henki!ö, aina kaksi yhdessä.

13 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun asiasta on

kokouskutsussa erikseen mainittu. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme

neljäsos aa (314) asiaa käsiteltäessä annetuista äänistä.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain varsinaisessa kokouksessa, ja se on

vahvistettava lähinnä seuraavassa varsinaisessa kokouksessa tai sitä ennen pidettävässä

ylimääräisessä kokouksessa, jota ei kuitenkaan saa pitää aikaisemmin kuin kahden (2) kuukauden

kuluttua purkamispäätöksen tehneestä varsinaisesta kokouksesta.

Purkamispäätöksen katsotaan syntyneen ainoastaan siinä tapauksessa, että asiaa kummassakin

kokouksessa kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (314) annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, sen jäljellä olevat varat on käytettävä näiden sääntöjen 2 §:n
mukaiseen tarkoitukseen purkamispäätöksen vahvistavan kokouksen päättämällä tavalla.

15 § Muut määräykset
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Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja muita yhdistyksen toimintaa koskevia

säännöksiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patentti-
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman

allekirjoitusta.
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