Suojellaan Lapsia ry/Skydda Barn rf säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suojellaan Lapsia ry, ruotsiksi Skydda Barn rf, englanniksi Protect
Children. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.
2 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on:

● edistää toiminnallaan lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja
seksuaaliväkivallan vähentämistä kansallisesti ja kansainvälisesti

● tarjota asiantuntemusta yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi ja lapsen oikeuksien
toteutumiseksi: lasten suojelu seksuaaliselta häirinnältä, houkuttelulta ja
seksuaaliväkivallalta

● edistää tutkimusta ja tutkimustiedon käyttöä lapsiin kohdistuvan seksuaalisen
häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja
seksuaaliväkivallan uhrien tuen ja avun saannin edistämiseksi sekä äänen
esiintuomiseksi

● ennaltaehkäistä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä digitaalisessa
mediassa lapsiin kohdistuvan seksuaalista häirintää ja houkuttelua sekä
seksuaaliväkivaltaa sisältävän materiaalin levittämistä ja poistamista verkosta

● edistää kansallisen ja kansainvälisen tietoisuuden lisäämistä lapsiin kohdistuvasta
digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä, houkuttelusta ja
seksuaaliväkivallasta

● edistää keskustelua lasten suojelusta yhteiskunnassa ja lasten oikeudesta suojeluun
kaikelta seksuaaliväkivallalta digitaalisessa mediassa sekä tukea ammattilaisia lasten
suojelutyössään

● toimia konsultoivana yhteistyötahona ja yhdyssiteenä muiden toimijoiden kanssa,

jotka omassa toiminnassaan suojelevat lapsia seksuaaliväkivallalta tai haluavat
edistää lasten suojelua
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. harjoittaa asiantuntija, vaikuttamis-, sekä tiedotus- ja julkaisutoimintaa; tuottaa
lausuntoja, sisältöjä sekä materiaaleja eri viestintäkanaviin

2. tekee yritys- ja muuta yhteistyötä lapsen oikeuksien edistämiseksi
3. tekee selvityksiä ja tutkimusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tai itsenäisesti
4. järjestää koulutus- ja muita tilaisuuksia, sekä antaa erityisasiantuntijuutta lapsiin
kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta, lasten suojelemisesta ja lapsen oikeuksien
toteutumisesta

5. järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta
toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
2. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta;
3. järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä
4. harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy
yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti
vähäarvoisena.

3 § Jäsenet

Suorat henkilöjäsenet
Yhdistyksen suoraksi henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt

henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja joka on Suomen kansalainen tai
ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa. Suorien henkilöjäsenen hyväksymisestä
jäseneksi päättää hallitus yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Suorien henkilöjäsenten
erottamisesta päättää hallitus 2⁄3 ääntenenemmistöllä. Hallitus voi katsoa jäsenen
eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena
peräkkäisenä vuonna. Suora henkilöjäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai yhdistyksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsenen erottamisen ehdot
Hallitus voi erottaa henkilöjäsenen tai syys- tai kevätkokouksessa voi erottaa jäsenen
yhdistyksestä seuraavissa tilanteissa:

1. jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut

2. jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella oleellisesti
vahingoittanut yhdistystä

3. jos jäsen ei täytä laissa taikka näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Kannatusjäsenet
Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä. Kannatusjäsenillä ei ole oikeutta käyttää äänivaltaa
yhdistyksen syys- eikä kevätkokouksessa. Kannatusjäseneksi pääsee suorittamalla
yhdistykselle vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Yhdistys voi käyttää kannatusjäsenten
yhteystietoja heille viestimiseen ja kannatusjäsenmaksujen perintään.

4 § Jäsenmaksut
Jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenten jäsenmaksun suuruuden
vahvistaa syys- tai kevätkokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Suorat henkilöjäsenet
maksavat vuosittain jäsenmaksun, jota kutsutaan näissä säännöissä perusjäsenmaksuksi.

Syys- tai kevätkokous päättää vuosittain:

● perusjäsenmaksun määrän
● kannatusjäsenmaksun määrän

Yhdistys voi käyttää liiton jäsenluettelon tietoja jäsenmaksuperinnän ja muiden jäsenyyteen
liittyvien asioiden käytännön hoitamiseen, kuten viestintään jäsenistölle.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 2-3 muuta jäsentä sekä 0-2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan
tai ulkopuoleltaan sihteerin, talousasiantuntijan ja muut toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun joku heistä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä. Hallituksen kokous voidaan järjestää sähköpostin tai
reaaliaikaisen viestiyhteyden kautta, mikäli kaikki hallituksen jäsenet tähän suostuvat.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä
sihteerin, taloudenhoitajan tai yhdistyksen työntekijän/työntekijöiden kanssa.

7 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille
viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien tulee
luovuttaa tarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa
hallituksen määräämänä päivänä.
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 kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä
on esitetty hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse yhdistyksen sähköpostilistan
kautta.

Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa.
10 § Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen varsinainen jäsen ei voi valtuuttaa toista käyttämään hänelle kuuluvaa äänivaltaa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli
puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen
ehdokkaan välillä. Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos täytettävänä on vain yksi
paikka.

Kun täytettävänä on useita paikkoja, suoritetaan valinta suhteellisella vaalilla, joka toteutetaan
seuraavasti:

1. Äänestäjä kirjoittaa vaalilippuunsa enintään niin monta nimeä kuin on täytettäviä
paikkoja;
2. Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas saa yhden äänen, toiseksi
merkitsemä puolikkaan äänen, kolmanneksi merkitty kolmasosaäänen jne.;
3. Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä
yhteensä saaneet tulevat valituiksi.
11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:
● käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus;
● päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

● käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:
● hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle;
● päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle;
● valita hallituksen puheenjohtaja;
● valita hallituksen muut jäsenet;
● valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat taikka yksi
tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat;
● käsitellä 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 tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä syys- tai
keväkokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi siirretään sen varat käytettäväksi
sellaisiin kohteisiin, jotka toteuttavat yhdistyksen tarkoitusta (2 §).

