Hallituksen esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi 24.1.2015
Kevätkokouksen ilman muutoksia hyväksymä 21.3.2015

Yhdistyksen säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Sateenkaariperheet - Regnbågsfamiljer. Sen kotipaikka on Helsinki, ja
toiminta-alue koko maa.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sateenkaariperheiden lasten, vanhempien ja perhettä
suunnittelevien kontaktifoorumina, tukiryhmänä, oikeuksien puolustajana, palveluiden
kehittäjänä, tiedontuottajana ja -välittäjänä sekä edunvalvojana.
Tavoitteena on edistää perheiden moninaisuuden huomioimista yhteiskunnassa, lisätä
tietoisuutta sateenkaariperheistä, kehittää lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää tukemaan
sateenkaariperheitä heidän kasvatustehtävässään sekä tarjota sateenkaariperheiden
jäsenille heidän tarvitsemiaan tukipalveluita.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys välittää, tuottaa ja julkaisee tietoa, kouluttaa
ammattilaisia, opiskelijoita ja perheitä, järjestää vertaistoimintaa, tapahtumia, neuvontaa ja
tukipalveluita, kehittää perhepalveluita, tekee yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten
kumppaneiden kanssa sekä vaikuttaa perhepoliittiseen päätöksentekoon monin eri tavoin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja
lahjoituksia. Yhdistys voi myös asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna keräyksiä ja
arpajaisia, harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa, kirjakauppa- ja kioskitoimintaa sekä
järjestää erilaisia tapahtumia, kuten juhlia, kirpputoritilaisuuksia ja myyjäisiä.
3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan
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Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt edellisen vuoden
jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille
jäsenryhmille päättää syyskokous.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitaan
puheenjohtaja ja 4 - 8 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Erovuorossa on
vuosittain puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenen
toimikausi alkaa vaalia seuraavan kalenterivuoden alusta.
Hallitus valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös sähköisten välineiden
kautta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä tai osallistuu sähköisen välineen kautta. Äänestykset
ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja
tai toiminnanjohtaja, kukin erikseen, tai kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä..
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kahta viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään tammimaaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
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Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä
ei ole äänioikeutta. Äänivallan käyttäminen yhdistyksen kokouksessa edellyttää, että jäsen
on todistettavasti maksanut kyseisen vuoden jäsenmaksunsa yhdistyksen tilille.
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, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokoukseen voi 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 neljätoista (14)
vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä kirjeillä.
11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa 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 esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä
toimintakaudelta
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. 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 esityslista
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
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8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. 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.
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