§ 4 HENKILÖJÄSENET
Kohta b säännöt nykyiset
Kunniajäseneksi voi hallitus ollessaan yksimielinen valita henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti
edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista ja samoin yksimielisellä päätöksellä kutsua
kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen entisen hallituksen puheenjohtajan.
Kunniapuheenjohtajia voi olla kerrallaan vain yksi.
Kohta b muutosesitys
Kunniajäseneksi voi hallitus ollessaan yksimielinen valita henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti
edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista.
Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen hallitus etukäteen tulleen kirjallisen esityksen perusteella
kutsua yhdistyksen entisen puheenjohtajan. Esitys kunniapuheenjohtajasta on osoitettava
hallitukselle ja se käsitellään esitystä seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallituksen päätöksen
on oltava yksimielinen.
Kohta c säännöt nykyiset
Kasvattajan liittämä jäsen on nimensä mukaisesti kasvattajan yhdistykseen henkilön
suostumuksella liittämä henkilöjäsen. Jäsenyys on voimassa liittämisvuoden, josta hallituksen on
tehtävä erottamispäätös tai muutettava ne anomuksesta tai suostumuksella yhdistyksen muuksi
jäsenyydeksi.
Kohta c muutosesitys
Kasvattajan liittämä jäsen on nimensä mukaisesti kasvattajan yhdistykseen henkilön
suostumuksella liittämä henkilöjäsen. Jäsenyys on voimassa liittämisvuoden. Jäsenyys muuttuu
jäsenen itse maksamaksi henkilöjäsenyydeksi kalenterivuoden päätyttyä.
§ 7 TILIT säännöt nykyiset
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on esitettävä tilintarkastajille
viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kokoukselle
osoitettu kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
§ 7 TILIT muutosesitys, muutetut kohdat on merkitty punaisella
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on esitettävä
toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
§ 8 YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN säännöt nykyiset
Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhdistyksen Internet-sivulla aikaisintaan
kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.
§ 8 YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN muutosesitys: lisätyt kohdat on merkitty
punaisella
Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhdistyksen Internet-sivulla aikaisintaan

kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Kutsussa on
käsiteltävien asioiden lisäksi mainittava mikäli myös etäosallistuminen vuosikokoukseen on
mahdollista. Kokouskutsussa on myös mainittava mihin mennessä ennakkoilmoittautuminen on
suoritettava.
§ 9 YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS säännöt nykyiset
Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen vuosikokoukseen, joka pidetään helmikuun loppuun
mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii. Kummassakin
tapauksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat käsittelyä varten. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Äänioikeutta ei ole
kannattajajäsenillä.
Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänien mennessä tasan
ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan
mielipide.
§ 9 YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS muutos/lisäysehdotus
Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen vuosikokoukseen, joka pidetään helmikuun loppuun
mennessä. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muulla teknisellä
apuvälineellä (etäosallistuminen) kokouksen aikana, jos yhdistyksen hallitus niin päättää. Jos
yhdistyksen kokoukseen voi osallistua teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen) niin:
1. etäosallistuvan jäsenen on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti vähintään
viikko ennen kokousta
2. yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että
yhdistyksen kokoukseen osallistujat tunnistetaan ja todetaan yhdistyksen jäseniksi
3. äänestettäessä etäyhteyden kautta teknisellä apuvälineellä, on hallituksen huolehdittava
äänestyksen salaisuuden ja vaalisalaisuuden säilymisestä.
Yhdistyksen kokoukselle, joka pidetään tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen
(etäosallistuminen) avulla, on yhdistyksen kokous vahvistanut ääni- ja vaalijärjestyksen.
Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii. Kummassakin
tapauksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen
(30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Poistetaan lause:
Äänioikeutta ei ole kannattajajäsenillä.
Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänien mennessä tasan
ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan
mielipide.

