SÄÄNTÖMUUTOS 2020
Sääntömuutosten tarve:
-

Hallituksen toimikausien pidentäminen kahteen vuoteen. Tarkoituksena edistää
sitoutuvuutta ja pitkäjänteisyyttä hallitustyöskentelyssä.
Jäsenyyksien tarkentaminen siten, että kaikki perheenjäsenet kumppanin lisäksi
voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseniksi.
Kielen ja ilmaisutapojen päivittäminen.
Etäosallistumisen mahdollistaminen yhdistyksen kokouksissa.
Koko sääntöjen tarkistaminen vastaamaan nykytilaa.

Ohessa on listattuna muutosehdotukset, muutos merkitty punaisella.

1 § Yhdistyksen nimi on Lapsettomien yhdistys Simpukka ry. Sen kotipaikka on Tampere
ja k
 ielenä suomi sekä t oiminta-alueena koko maa.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on
- toimia tahattomasti lapsettomien henkilöiden samoin kuin heidän erityisongelmistaan
kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
- toimia tahatonta lapsettomuutta kokeneiden henkilöiden ja tahattomasta
lapsettomuudesta 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,
- edistää tietoisuutta tahattomasta lapsettomuudesta ilmiönä ja kokemuksena
- tukea tahattomasti lapsettomia henkilöitä kokonaisvaltaisesti yhdistyksen taloudellisten
mahdollisuuksien rajoissa ja
- tukea tahatonta lapsettomuutta kokeneita kokonaisvaltaisesti yhdistyksen resurssien
puitteissa
- 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 mahdollistaa ja koordinoi vertaistukea, harjoittaa tiedotustoimintaa,
järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia ja tekee vaikuttamistyötä.
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 anoa toimintaan rahoitusta eri tahoilta kuten valtiolta, kunnilta tai
säätiöiltä.
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.
2 § MUUTOS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tahattomasti lapsettomien hyvinvointia ja asemaa.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys mahdollistaa ja koordinoi tukitoimintaa kuten
vertaistukea, koulutustoimintaa ja luento- ja keskustelutilaisuuksia.
Yhdistys osallistuu tahatonta lapsettomuutta kokeneiden asemaa koskevaan
yhteiskunnalliseen edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön. Yhdistys pyrkii edistämään
lapsettomuustietoisuutta eri keinoin.
Yhdistys tekee yhteistyötä yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi kansallisesti ja
kansainvälisesti.
Yhdistys pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja
käyttäen.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi anoa toimintaan rahoitusta eri tahoilta kuten
valtiolta, kunnilta ja säätiöiltä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa irtainta sekä kiinteää omaisuutta, harjoittaa hyödykkeiden ja koulutuksen
myyntiä sekä asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanemaan keräyksiä ja arpajaisia.
3§
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, ja joka ilmoittaa yhdistykselle halustaan liittyä
jäseneksi. Yhdistyksen hallitus voi evätä jäseneksi liittymisen. ja jonka yhdistyksen hallitus
hyväksyy. Jäsen voi olla joko vuosi-, ainais-, kunnia-, perhe- kannatus-, kannatusyhteisö, tai ammattilaisjäsen.
Yhdistys voi myöntää alennusta jäsenyydestä esimerkiksi opiskelijoille ja vähävaraisille.
Alennuksista päättää yhdistyksen hallitus.
Vuosijäsen:
Vuosijäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen
syyskokous. Jäsenet ovat oikeutettuja jäsenalennuksiin ja jäsenellä on äänioikeus
yhdistyksen kokouksissa. Vuosijäsen saa yhdistyksen jäsenlehden.
Ainaisjäsen:
Hallitus voi hyväksyä anomuksesta ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä 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:
Perhejäseniksi voidaan hyväksyä kaikki henkilöt, jotka kuuluvat samaan perheeseen
vuosijäsenen kanssa henkilö, joka asuu samassa taloudessa yhdistyksen vuosijäsenen
kanssa. Perhejäsenten oikeudet ovat muutoin samat kuin vuosijäsenellä, mutta jäsenlehti
toimitetaan vain kertaalleenhän 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. K
 annatusyhteisö saa yhden jäsenlehden vuosittain.
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,
puheenjohtajalle tai toimihenkilölle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan heti oman
ilmoituksen jälkeen, ilman erillistä yhdistyksen hyväksyntää.
Yhdistys katsoo jäsenen eronneeksi automaattisesti ilman erillistä yhdistyksen
hyväksyntää, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän toimii vastoin yhdistyksen
tarkoitusperiä.Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän toimii vastoin yhdistyksen
tarkoitusperiä tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.

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.

8§
Yhdistyksen hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 6-8 varsinaista jäsentä., 4-6
varsinaista jäsentä sekä 2-4 varajäsentä.
Yhdistyksen syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan hallituksen,
puheenjohtajan ja varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. Hallituksen jäsenistä eroaa
vuosittain puolet, ensimmäisellä kerralla vuoden kuluttua arvan perusteella. 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.

12 § lisäys:
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

