Vapaus valita toisin ry on perustettu Helsingissä 19.9.2010.

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Vapaus valita toisin ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena
koko maa.
Yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Kokouksissa voidaan käyttää myös
ruotsia.
2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistys pyrkii edistämään laajan kansalaistoiminnan pohjalta yhteiskuntapoliittisten
vaihtoehtojen löytämistä, yhteiskuntapoliittista keskustelua ja tavoitetta tukevia
kansalaisaloitteita.
Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia,
harjoittaa voittoa tavoittelematonta julkaisutoimintaa sekä tiedottaa toiminnastaan ja
tavoitteistaan.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys myy muun muassa julkaisuja ja kantaa jäseniltään jäsen- ja
tukimaksuja. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia.
3 § Jäsenyys yhdistyksessä
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Suomen kansalainen tai Suomessa asuva henkilö. Yhdistykseen voi
liittyä myös yhteisö. Jäsenet voivat olla joko varsinaisia, kannattaja- tai yhteisöjäseniä. Yhdistyksen
jäsenet hyväksyy ja tarvittaessa erottaa hallitus.
Jäsenille määrätään vuosittain jäsenmaksu. Samassa yhteydessä määrätään
kannattajajäsenmaksun ja yhteisöjäsenmaksun sekä mahdollisen liittymismaksun suuruudesta.
Maksujen suuruudesta päättää vuosikokous.
Vuosikokous voi hallituksen esityksestä nimetä yhdistykselle kunniapuheenjohtajia ja
kunniajäseniä. Heidät on vapautettu jäsenmaksusta.
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti

vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
4 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä

Hallitus valitsee keskuudestaan yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään 2 muuta hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä
on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Aänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, aina
kaksi yhdessä.
Hallitus voi valtuuttaa luotetun henkilön nimenkirjoittajaksi määräajaksi tai määrättyä asiaa
hoitamaan.
6 § Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
7 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista
(14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle sähköpostitse tai
kirjeitse sekä julkaisemalla kutsu yhdistyksen nettisivulla.

8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1)
ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen
puheenjohtajan kannattama mielipide.
9 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- sekä muiden
mahdollisten maksujen suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet
9. valitaan alkaneeksi tilivuodeksi tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään varat samaan tarkoitukseen.

