Lapsettomien yhdistys
Simpukka ry:n säännöt

1§
Yhdistyksen nimi on Lapsettomien yhdistys Simpukka ry. Sen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja
kielenä suomi sekä toiminta-alueena koko maa.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on
- toimia tahattomasti lapsettomien henkilöiden samoin kuin heidän erityisongelmistaan kiinnostuneiden
henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
- pyrkiä yhteistoiminnassa viranomaisten, ammattilaisten ja päättäjien kanssa parantamaan tahattomasti lapsettomien yhteiskunnallista asemaa ja edistämään heidän hyvinvointiaan,
- parantaa tahatonta lapsettomuutta koskevaa tietämystä ja aikaansaada mainituille asioille yleistä
ymmärtämystä,
- tukea tahattomasti lapsettomia henkilöitä kokonaisvaltaisesti yhdistyksen taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa ja
- aikaansaada ja ylläpitää yhteyksiä vastaavanlaista toimintaa harjoittaviin henkilöihin ja yhteisöihin, ja
tehdä kansainvälistä yhteistyötä.
Yhdistys organisoi vertaistukea, harjoittaa valistus- ja tiedotustoimintaa, järjestää kokouksia, juhlia ja
esitelmätilaisuuksia sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja.
Yhdistys voi hankkia toimintaansa varten varoja lahjoitusten, jälkisäädösten ja asianmukaisen luvan
saatuaan yleisten varainkeräysten, arpajaisten, juhlien ja jäsenmaksujen avulla.
Yhdistys voi pyytää valtiovallalta ja kunnilta taloudellista tukea toiminnalleen.
Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.
Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille, eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiallisesti
taloudelliseksi
3§
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsen voi olla joko vuosi-, ainais-, kunnia-,
perhe- kannatus-, kannatusyhteisö- , tai ammattilaisjäsen.
Vuosijäsen:
Vuosijäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Vuosijäsen on oikeutettu jäsenalennuksiin ja hänellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Ainaisjäsen:
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Hallitus voi hyväksyä anomuksesta ainaisjäseneksi yksityisiä henkilöitä, jotka maksavat vuosijäsenen
jäsenmaksun kymmenkertaisena yhdellä kertaa, jonka jälkeen he ovat vapautettuja jäsenmaksusta.
Ainaisjäsenellä on samat oikeudet kuin vuosijäsenellä.
Kunniajäsen:
Yhdistyksen jäsenen esityksen perusteella yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön,
joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista ja tukenut yhdistyksen
toimintaa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Perhejäsen:
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa yhdistyksen vuosijäsenen
kanssa. Perhejäsenen oikeudet ovat muutoin samat kuin vuosijäsenellä, mutta hän ei saa yhdistyksen
jäsenlehteä. Perhejäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.
Kannatusjäsen:
Kannatusjäsen saa vuosittain yhden jäsenlehden. Hänellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Kannatusjäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.
Kannatusyhteisö:
Kannatusyhteisöjäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannatusyhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannatusyhteisöjäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.
Ammattilaisjäsen
Ammattilaisjäseneksi voi liittyä henkilö, joka työskentelee tahattomasti lapsettomien hyvinvointiin liittyvien asioiden parissa (kuten hedelmöityshoitolääkäri, terapeutti tai sairaanhoitaja) tai on alan opiskelija. Ammattilaisjäsenet saavat jäsenlehden ja ovat oikeutettuja tilaamaan materiaalia ammattilaisjäsenalennuksella. Ammattilaisjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Ammattilaisjäsen
maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.
4§
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai laiminlyö
jäsenmaksun suorittamisen.
5§
Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous ja sen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.
6§
Yhdistyksen toiminnan helpottamiseksi ja tehostamiseksi sen jäsenkunta voi tarvittaessa perustaa
keskuudessaan alueellisia alaosastoja ja -jaostoja sekä verkostoja, jotka toimivat rekisteröimättöminä
yhdistyksinä ja joiden toiminnan alueen ja säännöt yhdistys hyväksyy.
7§
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen jäsenistölle kaksi viikkoa ennen
kokousta. Kutsu esitetään jäsenkirjeellä, jäsenlehdessä tai valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Lisäksi kutsu ilmoitetaan internetissä yhdistyksen kotisivuilla.
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8§
Yhdistyksen hallituksen muodostaa puheenjohtaja, 4-6 varsinaista jäsentä sekä 2-4 varajäsentä.
Yhdistyksen syyskokous valitsee vuodeksi kerrallaan hallituksen, puheenjohtajan, varsinaiset jäsenet
ja varajäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta
sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätäntävaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa. Vaaleissa ratkaisee arpa.
9§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä hallituksen
erikseen määräämät henkilöt, kukin yksin.
10 §
Hallituksen velvollisuutena on
1) Toimia yhdistyksen tarkoitusperiaatteiden noudattamiseksi.
2) Ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset
3) Valvoa yhdistyksen varojen ja omaisuuden hoitoa.
4) päättää yhdistyksen rahastojen käytöstä huomioonottamalla yhdistyksen
kokouksen antamat ohjeet.
5) Esittää vuosikokoukselle kalenterivuosittain vuosikertomus, tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma
samoin kuin tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten.
6) Kutsua yhdistyksen kokoukset koolle ja pitää jäsenistä luetteloa.
11 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
12 §
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammikuun - huhtikuun kuluessa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään edellisen vuoden vuosikertomus
6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
8. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
9. Kokouksen päättäminen
Yhdistyksen syyskokous pidetään syyskuun - joulukuun kuluessa. Kokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet
5. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
6. Hyväksytään talousarvio seuraavalle vuodelle
7. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus erikseen kullekin jäsenryhmälle
8. Valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varahenkilö
9. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
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10. Kokouksen päättäminen
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.

13 §
Hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen todetessaan sen tarpeelliseksi ja ylimääräinen kokous on koolle kutsuttava myös aina, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai jos 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

14 §
Yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskevissa asioissa voidaan tehdä päätös vain, jos sitä on kannattanut 2/3 annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan, että sitä koskeva päätös on saanut
seuraavassakin vähintään kahden kuukauden kuluttua pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään
samanlaisen äänienemmistön.
15 §
Yhdistyksen omaisuus on yhdistyksen purkautuessa luovutettava purkamispäätöksessä tarkemmin
mainittavalla tavalla käytettäväksi tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin parantamiseksi.
16 §
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan muilta osin yhdistyslakia.
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