SUOMEN VANHEMPAINLIITTO RY, FINLANDS FÖRÄLDRAFÖRBUND RF

SÄÄNNÖT
Nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1§

Yhdistyksen nimi on Suomen Vanhempainliitto ry, Finlands Föräldraförbund rf, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä
Liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen kielenä on suomi ja ruotsi.

2§

Liiton tarkoituksena on
• edistää yhteistyötä vanhempien ja kouluyhteisöjen sekä vanhempien ja varhais kasvatusyhteisöjen välillä
• toimia vanhempainyhdistysten keskusjärjestönä
• tuoda esille vanhempien kannanotot opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto
• pitää yhteyttä opetus- ja kasvatusalan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan viranomaisiin,
opettaja-, opiskelija- ja muihin alan järjestöihin sekä muuhun yhteiskuntaan
• järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia
• tuottaa tiedotusaineistoa vanhemmille ja jäsenyhdistyksilleen
• järjestää koulutus- ja seminaaritoimintaa vanhemmille
• harjoittaa julkaisu- ja tutkimustoimintaa.
Aatteellisen toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi Liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää
omaisuutta ja harjoittaa kustannustoimintaa sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§

Liitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Jäsenyyttä koskevat määräykset
4§

Liiton jäseneksi hyväksytään Liiton johtokunnan päätöksellä sellainen varhaiskasvatuksen tai koulutuksen alalla toimiva rekisteröity yhdistys, joka jäsenhakemukseen liitettyjen sääntöjen perusteella toimii Liiton sääntöjen ja tarkoitusperien mukaisesti.
Jäsenen, joka haluaa erota Liitosta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava Liiton johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai Liiton
kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroavan jäsenen on suoritettava jäsenmaksu kuluvalta vuodelta.
Liitto voi kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi Liiton toimialalla ansioituneen henkilön. Kunniajäsenet ja
-puheenjohtajat eivät maksa jäsenmaksua.

Johtokunta ja työvaliokunta
5§

Liiton hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä, joille puheenjohtajaa lukuun
ottamatta valitaan kullekin yksi henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet on, mikäli mahdollista, valittava eri puolilla maata eri
kouluissa ja oppilaitoksissa sekä varhaiskasvatuksen parissa toimivista jäsenyhdistyksistä. Johtokunta voi asettaa keskuudestaan enintään viisihenkisen työvaliokunnan hoitamaan käytännön tehtäviä.

6§

Puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi
kerrallaan siten, että johtokunnan jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään on vuosittain erovuorossa puolet,
ensimmäisellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen vuoroittain.

7§

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä tarvittaessa muita toimihenkilöitä ja vahvistaa heille tehtävän
kuvauksen. Johtokunta voi perustaa jaostoja ja toimikuntia.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai tarvittaessa, kun
vähintään kolme johtokunnan jäsentä niin vaatii.

8§

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet kuitenkin menevät tasan, ratkaisee se mielipide, johon
puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin arpa.

Muut hallintoa koskevat määräykset
9§

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai
muun johtokunnan määräämän toimihenkilön kanssa.

10 §

Liitolla on toiminnanjohtaja ja muita tarvittavia toimihenkilöitä. Heidän valitsemisestaan, toimiajastaan ja tehtävistään
johtokunta voi määrätä erityisessä johtosäännössä.

11 §

Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Edellisen vuoden tilit ja tarkastettavat asiakirjat on ennen huhtikuun ensimmäistä päivää luovutettava Liiton tilintarkastajille,
joiden tulee luovuttaa ennen huhtikuun 15. päivää johtokunnalle kertomus Liiton tilien ja hallinnon hoidosta suoritetusta
tarkastuksesta.

Liittokokous
12 §

Liittokokouksessa Liiton päätäntävaltaa käyttävät Liiton jäsenet. Jokainen jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään
liittokokoukseen yhden edustajan.
Jäsenyhdistyksen edustajalla on myös oikeus edustaa valtakirjalla enintään viittä (5) muuta jäsenyhdistystä.

13 §

Liittokokous pidetään vuosittain viimeistään marraskuussa. Liittokokouksen kutsuu koolle johtokunta. Liiton ylimääräinen
kokous pidetään, kun johtokunta pitää sitä tarpeellisena tai kun 1/10 Liiton jäsenistä vaatii sitä ilmoitettua asiaa varten. Kutsu
liittokokoukseen tapahtuu vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjeellä kaikille Liiton jäsenluettelossa mainituille jäsenille
ja vähintään yhdessä valtakunnan alueelle leviävässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella. Kutsussa on mainittava
kokouksessa käsiteltävät asiat. Jäsenistön esitykset liittokokoukselle on tehtävä viimeistään 2 kuukautta ennen liittokokousta.

14 §

Ennen liittokokouksen alkua tarkastetaan jäsenyhdistysten edustajien valtakirjat, jotka kokouksen on hyväksyttävä.

15 §

Liittokokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonka jälkeen puhetta johtaa kokouksen valitsema
puheenjohtaja. Liittokokouksen päätökset tehdään, paitsi 20 ja 21 §:issä mainituissa tapauksissa, yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa
kuitenkin arpa.

16 §

Liittokokouksen tehtävänä on:
1. Käsitellä Liiton toiminta- ja tilikertomukset edellisen kalenterivuoden toiminnasta.
2. Käsitellä tilintarkastajien lausunto ja johtokunnan tämän johdosta mahdollisesti antama selvitys.
3. Päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta.
4. Päättää johtokunnan ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta.
5. Valita johtokunnan puheenjohtaja, joka toimii Liiton puheenjohtajana seuraavan kahden kalenterivuoden ajan.
6. Valita johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle viisi jäsentä ja varajäsentä.
7. Valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
Toisen tilintarkastajan tulee olla KHT tai HTM.
8. Vahvistaa jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9. Käsitellä tarvittaessa Liiton strategialinjaus.
10. Käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

17 §

Liittokokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
äänivaltaista kokouksen osanottajaa.

18 §

Jos johtokunnan jäsen tai varajäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, valitaan seuraavassa liittokokouksessa uusi
johtokunnan jäsen tai varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

19 §

Näiden sääntöjen määräyksiä liittokokouksen koolle kutsumisesta ja kokouskäytännöistä noudatetaan myös Liiton
ylimääräisessä liittokokouksessa.

Sääntöjen muuttaminen
20 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liittokokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä
annetuista äänistä.

Liiton purkaminen
21 §

Päätös Liiton purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa
perättäisessä liittokokouksessa.
Liiton purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä Liiton tarkoitusta vastaavaan toimintaan.

22 §

Muutoin noudatettakoon voimassa olevaa yhdistyslakia.
Näillä säännöillä ei loukata jäsenten saavutettuja oikeuksia.

Sääntöjen muutos on rekisteröity 06.02.2012.

