
Yhteiset Lapsemme ry 
 
SÄÄNNÖT 
 
 
Esitys sääntömuutokseksi syyskokoukselle 19.10.2020 
Lisäykset lihavoituna, poistettavat kohdat yliviivattuina 
 
 
1 §  
Yhdistyksen nimi on Yhteiset Lapsemme ry, ruotsiksi Våra Gemensamma Barn rf. Yhdistyksen nimi 
kirjoitetaan englanniksi All Our Children, espanjaksi Todos Nuestros Hijos ja 
venäjäksi Наши Общие Дети. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.  
 
2 §   
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää monikulttuuristen lasten asemaa Suomessa sekä 
vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan siten, että kaikkien lasten - ihonväriin, kieleen, uskontoon, 
kulttuuriin tai syntyperään katsomatta – on hyvä elää Suomessa. Yhdistyksen tavoitteena on myös 
auttaa kodittomia tai muuten avun tarpeessa olevia lapsia eri puolilla maailmaa.  
 
Yhdistys osallistuu toimintaan, jolla turvataan mahdollisimman monelle lapselle onnellinen 
lapsuus ja nuoruus tyydyttämällä lapsen inhimilliset perusoikeudet rakkauteen, huolenpitoon, 
kotiin, ravintoon ja koulutukseen.   
 
Yhdistyksen toiminta on humanitaarista ja erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset hyväksyvää ja se 
perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.    
 
3§   
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä on seuraavia toimintamuotoja:   
1) kansainvälisiin adoptioihin liittyvä toiminta  
2) perheyhdistystoiminta  
3) avustus- ja kummitoiminta  
4) neuvonta- ja tukitoiminta monikulttuurisille lapsiperheille  
5) monikulttuurinen avo- ja sijaishuolto   
Lisäksi yhdistys harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.   
 
4§   
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka haluaa edistää yhdistyksen 
tarkoituksen toteutumista. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksellä voi olla myös 
kannattajajäseniä, joiksi hallitus hyväksyy yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä.   
Kunniajäsenekseen yhdistys voi kutsua yhdistyskokouksessaan tekemällään päätöksellä 
toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.   
 
Yhdistyksen jäsenistä voi olla yli 1/3 muita kuin Suomen kansalaisia.   
 
5§   
Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, 
jonka suuruus määrätään syyskokouksessa. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.  



Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla kyseisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä 
yhtäläinen äänioikeus eli yksi ääni. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta. Jäsen voi käyttää 
äänioikeuttaan olemalla henkilökohtaisesti läsnä yhdistyskokouksessa. Lisäksi jokainen jäsen voi 
valtakirjalla edustaa yhtä muuta jäsentä edellyttäen, että tämä kuuluu hänen perheeseensä.   
 
6§   
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä kuusi (6) kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua 
varajäsentä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä kaksi (2) on vuosittain erovuorossa.  
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme 
jäsentä ovat paikalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli äänet 
menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.   
Hallituksen kokous pidetään, kun puheenjohtaja tai kaksi muuta hallituksen jäsentä niin haluavat. 
Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan. Hallitus voi myös asettaa tarvittaessa erilaisia 
työryhmiä valmistelemaan asioita.   
 
7§   
Hallituksen tulee yhdistyksen kokouksen antamien ohjeiden mukaan huolellisesti hoitaa 
yhdistyksen asioita.  
 
8§   
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja 
rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat hallitus voi valita myös hallituksen 
ulkopuolelta.   
 
9§   
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja.   
 
10§   
Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi 
tilintarkastajaa ja heille varamiehet varahenkilöt.  
 
11§   
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä 
tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.   
 
12§   
Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidetään edellinen maalis-huhtikuussa maalis-toukokuussa ja 
jälkimmäinen syys- lokakuussa syys-joulukuussa hallituksen tarkemmin määrääminä aikoina. 
Muita yhdistyskokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 koko 
jäsenluvusta sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä 
varten. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 
 
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenille 
lähetetyllä kutsukirjeellä postitse tai sähköpostitse lähetettävällä kirjeellä.   



 
13§   
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:   
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
2. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.  
3. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja 
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.  
4. Käsitellään muut hallitukselta tai jäseniltä tulleet asiat.   
 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:   
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkistajat.  
2. Valitaan hallituksen kaksi (2) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä erovuoroisten jäsenten 
ja varajäsenten tilalle.  
3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.  
4. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet varahenkilöt.  
5. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta.  
6. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.  
7. Käsitellään hallitukselta tai jäseniltä tulleet muut asiat.   
 
14§   
Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan 
päätettäviksi.   
 
Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tulee hänen tehdä siitä 
kirjallinen esitys hallituksen varsinaisten kokousten osalta hallitukselle kahta yhtä kuukautta 
ennen maaliskuun tai syyskuun ensimmäistä päivää. Muussa tapauksessa esitys on tehtävä tai 
viimeistään kaksi kuukautta ennen varsinaista kokouspäivää. 
 
15§   
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on 
kysymys sääntöjen 16 ja 18 pykälissä mainituista asioista.   
 
16§   
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa 
mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä.  
 
17§   
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenilleen taloudellista hyötyä, mutta se voi vastaanottaa 
lahjoituksia ja testamentteja sekä tarpeen mukaan järjestää rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös 
omistaa kiinteää omaisuutta.   
 
18§   
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään 5/6 äänten enemmistöllä.   
Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan 
hyväksi purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.  
 


