Savon seksuaalinen tasavertaisuus ry
SÄÄNNÖT
1§

Yhdistyksen nimi on Savon seksuaalinen tasavertaisuus ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.
Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

2§

Yhdistys on seksuaalipoliittinen järjestö, jonka tarkoituksena on seksuaalisen
tasavertaisuuden ajaminen ja ns. seksuaalisiin ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien
etujärjestönä pyrkiä turvaamaan yksilölle oikeus toteuttaa itseään seksuaalisesti kaikilla
niillä tavoilla, jotka eivät loukkaa lakia ja toisten yksilöiden itsemääräämisoikeutta.

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus, sosiaalipalvelu- ja harrastustoimintaa. Yhdistys voi olla jäsenenä muissa yhteisöissä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
- vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan panna toimeen rahankeräyksiä, arpajaisia,
myyjäisiä ja huvitilaisuuksia
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
- harjoittaa alaansa liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa
- harjoittaa kioskikauppaa yhdessä liikepaikassa

4§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

5§

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

JÄSENET
6§

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityishenkilöt.
Kannattajajäseniksi voivat liittyä myös oikeustoimikelpoiset yhteisöt.
Kunniajäseniksi yhdistys voi kutsua sen tarkoitusta erityisellä tavalla edistäneitä henkilöitä.
Yhdistyksen perustajajäseniä ovat perustamiskirjan allekirjoittaneet henkilöt.
Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus; kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen
kokous hallituksen esityksestä.
Varsinaiset ja kannattajajäsenet maksavat yhdistykselle jäsenmaksua siten kuin syyskokous
siitä hallituksen esityksestä vuosittain päättää. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen
varsinaisille ja kannattajajäsenille ja siitä voidaan myöntää alennus erityisryhmille, kuten
opiskelijoille, työttömille ja eläkeläiselle, yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Yhdistyksen
perustajajäsenillä ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7§

Yhdistyksestä voi erota yhdistyslaissa säädetyllä tavalla.
Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä kun hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta
yhden (1) kuukauden ajan eräpäivästä.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa mainituin perustein.
Päätökseen tyytymättömällä jäsenellä on oikeus saada erottaminen yhdistyksen kokouksen
ratkaistavaksi jättämällä päätöksestä kirjallinen valitus yhdistyksen hallitukselle 30
vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
8§

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous
marraskuun loppuun mennessä. Kokouspäivistä päättää hallitus. Kevät- ja syyskokouksen
käsiteltäväksi haluttavista ylimääräisistä asioista on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle
viimeistään 10 vuorokautta ennen kokousta.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain määräämissä tapauksissa,
kuitenkin siten, että 1/10 tai 12 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä voi vaatia
ylimääräisen kokouksen pitämistä. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä,
kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

9§

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella paikalla olevalla, jäsenmaksunsa maksaneella
varsinaisella jäsenellä sekä jokaisella perustaja- ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen
kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa
puhe- ja läsnäolo-oikeus. Mikäli kannattajajäsen on yhteisö, se voi lähettää kokouksiin
enintään kaksi edustajaa.

10 § Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä avointa
äänestysmenettelyä käyttäen ellei vähintään yksi paikalla olevista äänivaltaisista jäsenistä
pyydä suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni.
Vaalit, ellei kysymyksessä ole yksimielinen päätös, suoritetaan enemmistövaalina mikäli
täytettäviä paikkoja on yksi tai suhteellista listatonta vaalitapaa käyttäen mikäli täytettäviä
paikkoja on useampia.
Vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin.
Vaalissa voi äänestää vain kokouksessa esitettyjä henkilöitä.
Enemmistövaali toteutetaan siten että ellei kukaan ehdokkaista saa ensimmäisellä
kierroksella ehdotonta enemmistöä käydään toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen
ehdokkaan kesken.
Suhteellinen listaton vaali toteutetaan siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan
vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa
yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja
niin edelleen. Valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa
järjestyksessä. Vaalissa äänestyslippu johon on merkitty enemmän tai vähemmän
ehdokkaita kuin on täytettäviä paikkoja on hylättävä.
Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.
11 § Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on annettava vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta
1) jokaiselle jäsenelle lähetettävällä sähköpostilla tai kirjeellä jäsenen ilmoittamaan
osoitteeseen

ja
2) ilmoituksella yhdistyksen kotisivulla tai yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä
sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella.
12 § Yhdistyksen kokous päättää hallituksen esityksestä yhdistyksen liittämisestä muihin
yhteisöihin ja yhdistyksen edustajien nimeämisestä kokouksiin joissa käytetään jäsenen
päätäntävaltaa.
13 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 § Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta sekä siitä myönnettävistä
alennuksista
5. Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja muista korvauksista
6. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. Valitaan muut hallituksen jäsenet (4-8)
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
HALLITUS
15 § Yhdistyksen hallituksen muodostavat syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerralla valitut
puheenjohtaja ja vähintään neljä, enintään kahdeksan muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten
tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
Hallitus voi ottaa itselleen sihteerin ja kutsua taloudenhoitajan ulkopuolelta.
16 § Hallituksen tehtävänä on:
- pitää yllä jäsenluetteloa
- kutsua yhdistyksen kokoukset koolle
- päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä ja vaihtamisestakuitenkin huomioiden
yhdistyslain asettamat rajoitukset
- tehdä syyskokoukselle esitykset jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta sekä siitä

myönnettävistä alennuksista, hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja muista
korvauksista, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta
- tehdä kevätkokoukselle esitykset tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
- tehdä yhdistyksen kokoukselle esitykset kutsuttavista kunniajäsenistä ja yhdistyksen
edustajista kokouksiin joissa käytetään jäsenen päätäntävaltaa
- hoitaa yhdistyksen taloutta ja hallintoa huolellisesti sääntöjen ja yhdistyksen kokousten
päätösten ja ohjeiden mukaan
17 § Hallitus järjestäytyy toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa sekä aina kokoonpanon
muututtua. Järjestäytymisessä hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja
valitsee keskuudestaan tai ottaa ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan. Järjestäytymisen
yhteydessä päätetään myös hallituksen kokousten kokoonkutsumistavasta.
18 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta
kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Kutsu hallituksen kokoukseen on annettava vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta.
Kokous on päätösvaltainen kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä.
19 § Hallituksen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen on ilmoitettava siitä
puheenjohtajalle heti kokouskutsun saatuaan.
20 § Hallituksen kokouksessa käsitellään puheenjohtajan asialistalle merkitsemät asiat.
Asialistalle voidaan kokouksessa lisätä hallituksen 3/4 enemmistöllä kiireellisiksi katsomat
asiat.
Hallituksen käsiteltäväksi haluttavasta asiasta tulee ilmoittaa puheenjohtajalle viimeistään
kaksi vuorokautta ennen kokousta.
21 § Sihteeri laatii hallituksen kokouksesta pöytäkirjan. Pöytäkirja tulee laatia seitsemän
vuorokauden kuluessa kokouksesta ja se tulee tarkastaa seuraavassa kokouksessa.
Yhdistyksen varsinaisilla, perustaja- ja kunniajäsenillä on oikeus tutustua tarkastettuihin
hallituksen pöytäkirjoihin.
22 § Mitä aiemmin on määrätty päätöksentekojärjestyksestä yhdistyksen kokouksissa
sovelletaan myös hallituksen kokouksiin.
23 § Asia, joka on ensimmäistä kertaa käsiteltävänä, on siirrettävä käsiteltäväksi seuraavaan
kokoukseen, jos vähintään puolet (1/2) kokouksessa paikalla olevista hallituksen jäsenistä
sitä vaatii.
24 § Päätökseen tyytymätön hallituksen jäsen voi ilmoittaa kokouksessa eriävän mielipiteen
pöytäkirjaan merkittäväksi. Mahdolliset perustelut tulee toimittaa sihteerille kirjallisina
viimeistään viisi vuorokautta kokouksen jälkeen pöytäkirjaan liitettäväksi.
ERITYISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

25 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutos kahden peräkkäisen yhdistyksen kokouksen
päätöksellä. Näiden kokousten välillä on oltava vähintään 14 vuorokautta ja päätös on
tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
26 § Jos ehdotus yhdistyksen purkamisesta on tehty, on asia käsiteltävä samassa järjestyksessä
kuin sääntöjen muutos.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi menetellään samoin.
27 § Noudatettakoon muilta osin mitä voimassa oleva yhdistyslaki kulloinkin säätää.

