rekisteröity PRH:ssa 12.1.2018

SÄÄNNÖT
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liitto ry, Hörselskadade Barns
Föraldraförbund rf ja kotipaikka Helsinki. Yhdistys voi käyttää nimestään lyhennettä KLVL. Näissä
säännöissä yhdistystä kutsutaan liitoksi. Kuulovammaisilla tarkoitetaan liiton toiminnassa lapsia ja
nuoria, joilla on kuulovamma riippumatta kuulovamman asteesta tai laadusta.
2§ Tarkoitus
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on valtakunnallinen järjestö, joka tarkoitettu
kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori. Liiton tarkoituksena on tarjota
vertaistoimintaa kuulovammaisten lasten perheille, huolehtia edunvalvonnasta sekä jakaa tietoa
kuulovammaisuudesta kuulovammaisen lapsen lähipiirille ja heidän kanssaan toimiville eri alojen
ammattilaisille, virkamiehille ja päättäjille.
3§ Toiminnan laatu
-

toimii jäsenyhdistystensä välisenä yhdyssiteenä
järjestää vertaistoimintaa (esim. kursseja, leirejä ja tapahtumia) kuulovammaisille lapsille ja
heidän lähipiirilleen
tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kuulovammaisia lapsia ja nuoria
koskevissa asioissa
pitää yhteyttä kuulovammaisten lasten perheiden kanssa toimiviin eri alojen ammattilaisiin,
virkamiehiin ja päättäjiin sekä muihin toimintapiiriinsä kuuluviin yhteisöihin
tarjoaa perheille tietoa ajankohtaisista heitä koskettavista asioista ja tiedottaa liiton
toiminnasta
jakaa kuulovammatietoutta yhteiskunnassa

4§ Jäsenet
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä kuulovammaisten lasten vanhempien
rekisteröidyn yhdistyksen, joka hyväksyy liiton säännöt ja sitoutuu noudattamaan liiton päättävien
elinten päätöksiä. Varsinaisia jäseniä sanotaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksiksi.
Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen ja muun
oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea liiton toimintaa.
Kunniajäseneksi voi liittokokous hallituksen esityksestä kutsua yksityisen henkilön, joka
huomattavalla tavalla on tukenut liiton toimintaa tai on muuten erityisen ansiokkaasti toiminut
kuulovammaisten lasten ja nuorten hyväksi.

5§ Jäsenluettelo
Hallitus pitää jäsenluetteloa, johon merkitään liiton jäsenet ja liiton jäsenyhdistysten varsinaiset
jäsenet. Jäsenyhdistysten alkaneen kalenterivuoden jäsenmaksu ja äänimäärä liittokokouksissa
lasketaan 31.12. tilanteen mukaan.
6§ Jäsenmaksut
1. Jäsenyhdistyksen on vuosittain ennen kevätliittokokousta suoritettava liitolle jäsenmaksu,
jonka suuruuden syysliittokokous määrää.
2. Kannattajajäsenen on vuosittain suoritettava liitolle kannattajajäsenmaksu, jonka
suuruuden syysliittokokous määrää.
3. Jäsenyhdistys tai kannattajajäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, menettää
sääntöjen mukaiset jäsenoikeutensa siksi kunnes maksamatta jääneet erät on suoritettu.
4. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.
7§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen, joka haluaa erota liitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka suullisesti tai kirjallisesti liittokokouksen pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa liitosta jäsenen, joka toimii liiton tarkoitusta vastaan tai joka on laiminlyönyt
jäsenmaksunsa maksamisen tai on huomattavasti vaikeuttanut liiton toimintaa.
Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös liittokokouksen tutkittavaksi jättämällä
kirjallinen valitus hallituksen puheenjohtajalle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä
tiedon saatuaan.
8§ Hallintoelimet
Liiton päätösvaltaa käyttävä elin on liittokokous.
Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.
9§ Liittokokoukset
Sääntömääräisiä eli varsinaisia liittokokouksia ovat kevätliittokokous ja syysliittokokous.
Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos hallitus tai liittokokous niin päättää tai jos vähintään 1/10
liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta
pyytää. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä kun kirjallinen
vaatimus kokouksen pitämiseksi on esitetty. Liittokokouksen tarkemman ajan määrää hallitus, joka
myös kutsuu kokoukset koolle. Kokouksesta on ilmoitettava kirjallisesti tai sähköisesti jäsenille
vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
10§ Äänivaltaisuus ja päätöksenteko liittokokouksessa
Liittokokouksessa on kullakin jäsenyhdistyksellä yksi ääni kutakin alkavaa viittä varsinaista
jäsentään kohti. Kokousedustajiksi voi jäsenyhdistys valtuuttaa vain omia jäseniään. Hallituksen
jäsen tai liiton toimihenkilö ei voi toimia kokousedustajana. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on
liittokokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Liittokokouksessa päätökset
tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen

puheenjohtajan mielipide.
11§ Kevätliittokokous
Kevätliittokokous pidetään huhti-toukokuussa. Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian
kevätliittokokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 21 vrk ennen
kokousta.
Kevätliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan läsnäolevat ja heidän äänioikeutensa
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen
jäsenille ja muille tilivelvollisille
8. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varahenkilö seuraavan kevätliittokokouksen
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Vaihtoehtoisesti liitolle voidaan valita
tilintarkastusyhteisö.
9. Käsitellään liiton toiminnan tavoitteita
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Käsitellään muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen
12§ Syysliittokokous
Syysliittokokous pidetään loka-marraskuussa. Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian
syysliittokokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 21 vrk ennen
kokousta.
Syysliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan läsnäolevat ja heidän äänioikeutensa
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Valitaan kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan
liiton puheenjohtajaksi.
7. Valitaan vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) hallituksen muuta varsinaista
jäsentä ja enintään sama määrä varajäseniä kuin varsinaisia jäseniä sekä vahvistetaan
samalla hallituksen jäsenmäärä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi
kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet (1/2). Ensimmäisellä kerralla
erovuoroiset ratkaistaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
8. Hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
9. Määrätään hallituksen ja sen asettamien valio- ja toimikuntien palkkiot seuraavaksi
kalenterivuodeksi

10. Määrätään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus
seuraavaksi kalenterivuodeksi
11. Hyväksytään liiton tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Käsitellään muut esille tulevat asiat
14. Kokouksen päättäminen
13§ Hallitus
1. Hallituksen jäsenistä tulee vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) olla kuulovammaisten lasten
tai nuorten vanhempia, holhoojia tai muita lähiomaisia.
2. Hallitus voi asettaa avukseen asioita valmistelemaan ja juoksevia asioita hoitamaan
keskuudestaan työvaliokunnan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toimikuntia.
3. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta.
4. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
(1/2) muista jäsenistä on läsnä.
5. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksen
päätökseksi tulee puheenjohtajan mielipide.
14§ Hallituksen tehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valmistella liittokokouksissa käsiteltävät asiat
Panna toimeen liittokokouksen päätökset
Johtaa liiton toimintaa liittokokousten päätösten mukaisesti
Huolehtia varojen hankinnasta ja taloudenhoidosta sekä kirjanpidosta
Pitää yhteyttä jäseniin sekä auttaa jäsenyhdistyksiä neuvoilla ja ohjeilla
Valita ja vapauttaa toiminnanjohtaja ja muu henkilöstö
Sopia toimihenkilöiden kanssa heidän palkkauksestaan ja muista työehdoista
Laatia tarvittavat johto-, ohje-, matkustus- ja taloussäännöt

15§ Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä
yhdessä toiminnanjohtajan tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa.
16§ Tilit
Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Liiton tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittujen/valitun
tilintarkastajan tulee toimittaa tilintarkastuksensa viimeistään kolmen viikon kuluttua saatuaan
tiedon tilinpäätöksen valmistumisesta. Tilintarkastuskertomus toimitetaan hallitukselle ja osoitetaan
kevätliittokokoukselle.
17§ Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liittokokouksessa vähintään 3/4
enemmistöllä annetuista äänistä. Liiton purkautuessa käytetään liiton varat sääntöjen pykälän 2
mukaiseen tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa
lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

