Pelastakaa Lapset ry:n
JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Kotkan Pelastakaa Lapset ry

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
1§
Yhdistyksen nimi on Kotka Pelastakaa Lapset ry (jäljempänä yhdistys).
Yhdistyksen kotipaikka on Kotkan kaupunki.
Yhdistys on Pelastakaa Lapset ry -nimisen liiton (jäljempänä liitto) varsinainen jäsen,
joka edistää liiton päämäärää toiminnassaan.
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja päämäärä
2§
Yhdistyksen tarkoituksena ja päämääränä on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia
kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.
Erityinen huomio kohdistetaan kaikkein haavoittavimmassa asemassa oleviin lapsiin.
Lisäksi yhdistys edistää lasten osallisuuden toteutumista.
Yhdistyksen toiminnan perustana on YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Yhdistys
edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja ottaa lapsen oikeudet huomioon kaikessa
toiminnassaan.
Yhdistys sitoutuu noudattamaan Pelastakaa Lasten toimintaperiaatteita lasten
suojelemiseksi sekä muita liiton antamia toimintaohjeita.
Yhdistys on poliittisesti ja eri uskontokuntiin sitoutumaton, voittoa tavoittelematon
kansalaisjärjestö.
Yhdistyksen toimintamuodot
3§
Yhdistyksen toimintaa ohjaa liiton strategia, joka pohjautuu kansainvälisen Pelastakaa
Lapset -järjestön (Save the Children) strategiaan.
Yhdistys voi:
- tarjota jäsenilleen ja muille vapaaehtoisille toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia
- edistää lasten hyvinvointia vaikuttamalla kansalaisiin, päättäjiin, yrityksiin ja
viranomaisiin monin eri tavoin
- avustus- ja muulla toiminnallaan tukea ja parantaa haavoittavassa asemassa olevien
lasten oikeuksien toteutumista, elinoloja ja hyvinvointia
- osallistua ja tukea liiton toimintaa Suomessa ja maailmalla

- tukea ja tuottaa voittoa tavoittelematta lastensuojelupalveluja
Toiminnan rahoitus
4§
Yhdistys perii jäsenmaksuja jäseniltään. Yhdistys voi järjestää keräyksiä, arpajaisia,
myyjäisiä ja muuta vastaavaa toimintansa tarkoitusta tukevaa varainhankintaa.
Yhdistys voi vastaanottaa julkisia ja muita avustuksia, jälkisäädöksiä ja lahjoituksia.
Yhdistys voi hankkia ja hallita toimintaansa varten ja sen rahoittamiseksi kiinteää ja
irtainta omaisuutta. Yhdistys ei harjoita elinkeinotoimintaa toimintansa rahoittamiseksi.
Jäsenet
5§
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen
päämäärän ja säännöt. Yli 29–vuotiaat henkilöt liittyvät varsinaisiksi jäseniksi ja alle
29-vuotiaat henkilöt voivat liittyä yhdistyksen nuorisojäseniksi. Jos nuorisojäseneksi
liittyy alle 15-vuotias henkilö, liittymiselle on saatava hänen huoltajansa suostumus.
Yhdistyksellä voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä.
Uudet varsinaiset jäsenet ja nuorisojäsenet hyväksyy hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua
yhdistyksen tai liiton toiminnassa erityisen ansioituneen jäsenensä. Yhdistyksellä voi
olla yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.
Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen
toiminnassa tai muuten lasten hyväksi erityisen ansioituneesti toimineen henkilön.
Yhdistyksen kunniajäsenten määrää ei rajoiteta.
Sinä vuonna, kun nuorisojäsen täyttää 29 vuotta, jäsenyys muuttuu varsinaiseksi
jäsenyydeksi.
Jäsenvelvoitteet
6§
Varsinainen jäsen maksaa vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, jonka yhdistyksen
syyskokous päättää kutakin kalenterivuotta varten. Nuorisojäsen maksaa vuosittain
yhdistykselle nuorisojäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous päättää
kutakin kalenterivuotta varten.
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
7§
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä omalla ilmoituksellaan. Eroilmoitus pitää
tehdä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne
velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai hän ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän on
laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen kahden vuoden ajan.
Jäsenelle on ilmoitettava ja varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä,
jos erottamisperusteena on muu kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jäsenellä
on oikeus saattaa erottamista koskeva päätös kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi
saamisesta yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.
Hallintoelimet
8§
Hallintoelimiä ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallituksen kokous.
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Päätösten toimeenpanovalta on
yhdistyksen hallituksella, joka hoitaa myös muut lain ja sääntöjen määräämät
yhdistyksen asiat.
Hallintoelinten päätökset tehdään niiden kokouksissa yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Yhdistyksen kokoukset
9§
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous
marraskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja
nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Alle 18–vuotiailla
nuorisojäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokous päättää läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämisestä henkilöille,
jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä.
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä.
Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
10 §
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjepostina,
sähköisesti tai julkaistava yhdistyksen omilla internetsivuilla.
Etäosallistumismahdollisuus on mainittava kokouskutsussa.
Varsinaiset kokoukset
11 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan/
tilintarkastajan lausunto edelliseltä
tilivuodelta
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle tai päätetään muista toimenpiteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat
siihen aihetta
7. Valitaan edustaja/edustajat liittokokoukseen
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja
nuorisojäsenen jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien
jäsenten määrät
7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet
erovuoroisten tilalle
8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat
jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi
tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Yhdistyksen hallitus
12 §
Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 - 10 hallituksen
varsinaista jäsentä sekä 0 - 10 varajäsentä ja 0 – 10 äänioikeudetonta 15 - 17–
vuotiasta jäsentä.
Puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi. Hallituksen
varsinaisista jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla
erovuoro arvotaan ja heidän toimikautensa on yksi kalenterivuosi.
Hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet valitaan yhdeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallituksen varajäsen
Hallituksen varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja hän voi käyttää
äänioikeutta silloin, kun joku hallituksen varsinaisesta jäsenestä ei ole kokouksessa.
Muuten varajäsenellä on kokouksissa puheoikeus.
Hallituksen äänioikeudeton jäsen
Hallituksen äänioikeudettomalla jäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja
hän voi käyttää puheoikeutta,
mutta ei äänioikeutta. Äänioikeudeton jäsen ei ole vastuussa hallituksen päätöksistä,
hän ei voi edustaa yhdistystä eikä
hänelle voida antaa oikeutta tehdä sopimuksia yhdistyksen nimiin
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
varsinaisista jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen kokouskutsu on toimitettava hallituksen varsinaisille jäsenille, varajäsenille
ja äänioikeudettomille jäsenille vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
kirjepostina, sähköisesti tai suullisesti. Kiireellisiä asioita varten hallituksen jäsenet
voidaan kutsua koolle yhtä päivää ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen hallituksen kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta. Lisäksi
hallituksen kokous voidaan järjestää etäyhteyden kautta.
Hallituksen tehtävät
13 §
Hallitus edustaa yhdistystä, hoitaa sen asioita sekä vastaa yhdistyksen operatiivisesta
toiminnasta ja sen kehittämisestä
yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1. Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
2. Tehdä vuosittain ehdotus yhdistyksen kokoukselle toimintasuunnitelmasta ja
talousarviosta
3. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta huolellisesti
4. Päättää yhdistyksen irtaimen omaisuuden hankkimisesta, luovuttamisesta,
kiinnittämisestä ja panttaamisesta
5. Tehdä esitys yhdistyksen kokoukselle kiinteän omaisuuden hankkimisesta,
luovuttamisesta tai kiinnittämisestä tai yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan
muun omaisuuden hankkimisesta tai luovuttamisesta
6. Laatia kalenterivuosittain yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus ja jättää ne
toiminnan- tai tilintarkastajalle tarkistettavaksi ja sen jälkeen esittää
tilinpäätösasiakirjat yhdistyksen kokoukselle
7. Päättää varsinaisten jäsenten ja nuorisojäsenten jäseneksi hyväksymisestä ja
erottamisesta
8. Pitää jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen suorituksia liiton ylläpitämän
jäsenrekisterin avulla
9. Tehdä esitys yhdistyksen kokoukselle kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen
kutsumisesta
10. Asettaa tarvittaessa asiantuntijatyöryhmiä ja määrittää niiden tehtävät
11. Ilmoittaa liiton hallitukselle tuottamiensa lastensuojelupalvelujen oleellisista
muutoksista
12. Palkata yhdistyksen toimihenkilöt

Yhdistyksen nimenkirjoittajat
14 §
Yhdistyksen nimenkirjoittajia ovat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen määräämät
henkilöt. Nimen kirjoittaa heistä
aina kaksi yhdessä. Yhdistyksen nimenkirjoittajana ei voi olla alle 18-vuotias henkilö.
Tilikausi ja tilin- tai toiminnantarkastus
15 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on oltava
valmiina tilin- tai toiminnantarkastusta varten tilikautta seuraavan helmikuun 15.
päivään mennessä.
Tilin- tai toiminnantarkastajan on annettava kertomuksensa tilikautta seuraavan
helmikuun loppuun mennessä.
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
16 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta päättää
yhdistyksen varsinainen tai ylimääräinen kokous. Sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.
Pätevän päätöksen aikaansaamiseksi sääntöjen muuttamiseksi tarvitaan vähintään
kolme neljäsosa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muutokselle on
saatava liiton liittovaltuuston hyväksyminen, jos säännöt eivät ole liittovaltuuston
vahvistamat jäsenyhdistyksen mallisäännöt.
Pätevän päätöksen aikaansaamiseksi yhdistyksen purkamiseksi tarvitaan vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan on
ilmoitettava purkautumiskokouksen ajankohta liittoon.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on luovutettava
Pelastakaa Lapset -liitolle. Yhdistyksen arkisto on luovutettava yhdistyksen maakuntaarkistolle.
17 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

