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TUKINAINEN RY:N SÄÄNNÖT 

 

 

1.  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Tukinainen ry, ruotsiksi Tukinainen rf. Sen kotipaikka on Helsinki, ja 

toimialue koko maa. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista 

englanninkielistä nimeä Tukinainen, Counceling Centre for Victims of Sexual Violence 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

 

Yhdistys on aatteellinen. Yhdistyksen tarkoitus on seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan 

kohteeksi joutuneiden ja heidän läheistensä aseman parantaminen. Tarkoituksena on myös edistää 

uhrien aseman parantamiseen tähtääviä yhteiskunnallisia toimia, jotka ovat merkittäviä etenkin 

naisten kannalta. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää palvelukeskusta, joka tarjoaa voittoa 

tavoittelematta kriisi- ja oikeusapua ja tukea, antaa neuvonta-, ohjaus- ja kuntoutuspalveluita 

sekä konsultaatiota ja koulutusta. 

 

Yhdistys voi myös harjoittaa omaa julkaisu-, tiedotus- ja kustannustoimintaa. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, 

järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä sekä omistaa 

kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi myös kartuttaa omaisuuttaan muullakin yhdistyslain 

sallimalla tavalla. 

 

3.  Jäsenet 

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa luonnollinen oikeuskelpoinen henkilö, sekä 

oikeuskelpoinen yhteisö. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa 

tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä jotka ovat 

huomattavasti edistäneet yhdistyksen tarkoitusta. Hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen                                                                                             

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen  

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena 

perättäisenä vuotena.                                                                                                                 

 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jonka se katsoo haitanneen toiminnallaan huomattavasti 

yhdistyksen etua.                                                                                               
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5. Hallituksen kokoonpano ja päätösvaltaisuus 

 

Hallitukseen kuuluu 6-9 varsinaista ja 3 varajäsentä. Hallitus valitsee 

keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee muut 

tarpeelliset toimihenkilöt. 

 

Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa korkeintaan kuudeksi kalenterivuodeksi 

kerrallaan. Henkilö voidaan valita hallituksen varsinaiseksi jäseneksi enintään kaksi kertaa 

peräkkäin. 

 

Erovuoroisia ovat joka kolmas vuosi kolme tai neljä varsinaisista ja yksi tai kaksi varajäsenistä, 

aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta 

tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

 

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen 

jäsenistä on paikalla. 

 

6. Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa 

hallituksen määräämänä päivänä. 

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 

jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on 

pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on 

esitetty hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle. 

 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi ääni. 

Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsenellä, joka on yhteisö  

on mahdollisuus lähettää yksi edustaja kokouksiin. 

 

7. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen 

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 

kokousta lähetetyillä kirjallisilla kutsuilla. 
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8. Varsinaiset kokoukset 

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa 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, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle, jotka vahvistetaan erikseen 

varsinaisille ja kannatusjäsenille 

6. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet 

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa, joista yhden on oltava KHT-tilintarkastaja ja yksi tai 

kaksi varatilintarkastajaa, joista yhden varatilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

       Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen 

       käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukautta ennen 

       kokousta. 

 

9. Tilikausi ja tilintarkastus 

 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle 

kirjallinen lausuntonsa tilien tarkastamisesta ja yhdistyksen hallinnosta viimeistään kaksi 

viikkoa ennen kevätkokousta. 

 

10. Toiminta ja taloussääntö 

 

      Yhdistyksen ja palvelukeskuksen toimintaa ja niiden välisiä hallinto- ja taloussuhteita ohjaa 

       toimintaohjesääntö ja taloussääntö. 

 

11. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä 

hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa, sekä hallituksen oikeuttama henkilö tai henkilöt, kukin 

yksin. 
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12. Sääntöjen muuttaminen 

 

Sääntöjen muutos tulee käsitellä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä 

on vähintään yksi kuukausi. Muutos edellyttää ¾ äänten enemmistön kokouksissa annettavista 

äänistä. 

 

13. Yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen 

 

Jos yhdistys päätetään purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan yhdistyksen varat viimeisen 

yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. 

 

 

Nämä säännöt astuvat voimaan 28/4 2009. 

 

 


