
SÄÄNNÖT 
 
1 §  Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue  

Yhdistyksen nimi on Näkövammaiset lapset ry, Synskadade barn rf. Yhdistyksen 
kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on valtakunnallinen. 

 
2 §  Tarkoitus ja toiminnan laatu  

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja ajaa näkövammaisten lasten ja heidän 
perheidensä etuja sekä toimia näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä hyväksi 
koko maassa. 

 
3 § Toimintamuodot 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  
1) järjestää perhetapaamisia, kursseja, leirejä ja koulutustilaisuuksia. 
2) tekee esityksiä näkövammaisia lapsia ja nuoria koskevissa asioissa.  

 3) tiedottaa näkövammaisia lapsia ja heidän perheitään koskevista asioista.  
 
4 § Taloudellinen toiminta  

Yhdistys hankkii varoja toimintaansa varten varainkeräyksillä, arpajaisilla ja 
myyjäisillä sekä vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. 

 
5 § Yhdistyksen jäsenet 

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia, kannatus-, kunnia- tai yhteisöjäseniä. 
 
Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä näkövammaisten lasten vanhemmat ja huoltajat. 
Kannatus- ja yhteisöjäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt sekä asiasta 
kiinnostuneet henkilöt kuitenkin ilman äänioikeutta. Lisäksi voi yhdistyksellä olla 
kunniajäseniä, joiksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen toimintaan osallistuneita 
henkilöitä hallituksen esityksestä. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen. 
 
Ulkomaalainen voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseneksi siinä tapauksessa, että hänellä 
on pysyvä kotipaikka Suomessa.  

 
6§ Jäsenmaksut  

Äänivaltainen jäsen ja kannatusjäsen suorittaa kerran vuodessa jäsenmaksun, jonka 
suuruuden yhdistyksen vuosikokous päättää. Äänioikeus on jokaisella jäsenmaksunsa 
suorittaneella jäsenellä, yhteisö-, kunnia- ja kannatusjäsentä lukuun ottamatta.  

 
7§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän 
on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka 
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 
 



 
8§ Hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, 
kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä, 
joista eroaa vuoron mukaan vuosittain kolme. Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenillä on 
henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai milloin kolme hallituksen jäsentä sitä 
vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Jos 
puheenjohtaja on estyneenä, toimii hänen sijaisenaan hallituksen varapuheenjohtaja, ja 
jos hänkin on estyneenä, hallituksen tehtävään valitsema muu hallituksen jäsen. 
Hallituksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemää vuorokautta ennen kokousta. 
 
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  
 
Käytännöllisten asioiden hoitoa varten hallitus voi ottaa ja erottaa toimihenkilöt sekä 
päättää näitä koskevista työsuhdeasioista ja asettaa tarpeelliseksi katsomansa 
toimikunnat ja vahvistaa näille ohjesäännöt. 

 
9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi 
yhdessä hallituksen muun määräämän nimenkirjoittajan kanssa.  
 

                      Hallitus voi määrätä henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. 
 
10§ Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.    
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien 
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta 
hallitukselle.  

 
11§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-
toukokuussa. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) 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.  
 



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. 

 
12§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän 
vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kokouskutsulla. 

 
13§ Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa 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. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 
 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten 
tilalle. 
 
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
11. käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta 
tekemät esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle. 

 
14§ 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. 
 
Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen viimeisen, purkamisesta 
päättävän kokouksen päätöksen mukaan näkövammaisten lasten hyväksi. Yhdistyksen 
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 
  
 


