
Inkerin lapsityön tuki ry 
SÄÄNNÖT     

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Inkerin lapsityön tuki. Yhdistyksen kotipaikka on Kangasala. 

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA 
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja kehittää yhdessä paikallisten työntekijöitten ja/tai 
suomalaisten lähetystyöntekijöitten kanssa Inkerin kirkon seurakunnissa tehtävää kristillistä lapsi- ja 
nuorisotyötä. Työ on luonteeltaan evankelioimis- ja lähetystyötä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
a) avustaa Venäjällä toimivia yhteistyökumppaneitaan toimitilojen (kerho-ja kokoontumistilat) 

hankkimisessa, työntekijöitten kouluttamisessa ja palkkojen maksamisessa 

b) avustaa vähävaraisten nuorten koulunkäyntiä stipendeillä 

c) järjestää leirejä Venäjällä ja Suomessa ja siten edistää lasten ja nuorten vuorovaikutusta yli 
rajan 

d) mahdollistaa venäläisten lapsi- ja nuorisotyöntekijöitten opintomatkoja Suomeen kutsumalla 
heitä ja järjestämällä rahoituksen heidän matkaansa ja oleskeluunsa 

e) järjestää jäsenilleen matkoja 

f) tekee yhteistyötä muiden vastaavien yhdistysten kanssa 

g) pyrkii toimimaan yhteydessä Inkerin kirkon vastaaviin toimielimiin, lapsi- ja nuorisotyön-, 
diakoniatyön ja lähetystyön johtokuntiin 

h) voi harjoittaa julkaisutoimintaa 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys 
a) kerää varoja jäsen- ja kannatusmaksuina 

b) anoo varoja eri tahoilta: seurakunnat, kunnat ja muut yhteisöt, EU:n rahastot ym. 

c) voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten 
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 

d) järjestää ao. luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia 

e) ottaa myytäväksi Venäjällä käsityönä valmistettuja tuotteita, jolla tuetaan yhdistyksen tarkoitusta 

3. JÄSENET 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö. Kannatusjäseneksi voi liittyä 
oikeuskelpoinen yhteisö. Jäseneksi liittyvän tulee hyväksyä yhdistyksen tarkoitus ja säännöt. 

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen 
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai on menettelyllään 
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa 
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5. JÄSENMAKSU 
Varsinaisilta jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu ja kannatusjäseniltä kannatusjäsenmaksu, 
joiden suuruudesta päättää vuosikokous. 

6. HALLITUS 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä 
varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja muiden hallituksen jäsenten kaksi vuotta 
siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa.  
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta 
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun 
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 



Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalissa ratkaisee arpa. 

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille 
viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 
vuorokauden sisällä siitä, kun vaatimus on esitetty. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei 
säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Asiat 
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni 
ratkaisee. Vaalissa ratkaisee arpa. 

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 
kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen 
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 

11. VUOSIKOKOUS 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun 
suuruus 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
11. käsitellään muut esille tulevat asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta 
tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen 
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen 
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 


