
Kaakon Monikkoperheet ry:n säännöt 

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 24.1.2017 

 

§ 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Kaakon Monikkoperheet ry ja kotipaikka on Kotka. Toimialueena on Kymenlaakso.  

 

§ 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Monikkoperheitä ovat perheet, joissa on tulossa tai on kaksoset, kolmoset tai neloset. Yhdistyksen 
tarkoituksena on olla monikkoperheiden tukena, parantaa perheiden yhteiskunnallista asemaa ja luoda 
ympärilleen tietoisuutta monikkoperheen arjesta. Yhdistys voi järjestää jäsenilleen 
vertaistukitilaisuuksia, keskustelu-, esitelmä-, valistus-, koulutus-, ohjaus- ja neuvontatilaisuuksia sekä 
retkiä ja tapahtumia.  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa irtainta omaisuutta, ottaa vastaan avustuksia, 
testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna asianomaisen luvan hankittuaan arpajaisia ja 
rahankeräyksiä sekä järjestää kannatustuotteiden myyntiä ja myyjäisiä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole 
tuottaa voittoa eikä taloudellista ansiota toimintaan osallistuville. 

Yhdistys kuuluu Suomen Monikkoperheet ry:n alaisuuteen ja suorittaa Suomen Monikkoperheet ry:lle 
jäsenmaksun, joka sisältyy yhdistyksen varsinaisen jäsenen maksamaan jäsenmaksuun. 

 

§ 3 JÄSENET 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannatus- tai kunniajäseniä. 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on monikkoperheen vanhempi/huoltaja tai 
on itse monikkolapsi. Kannatusjäseneksi voi liittyä joko yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 
Kunniajäseneksi voidaan vuosikokouksen yhteydessä nimittää henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti 
toiminut Kaakon Monikkoperheet ry:n hyväksi. 

Jäseniltä edellytetään jäsenmaksun suorittamista vuosittain. Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten 
jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen 
on vapautettu vuosittaisesta jäsenmaksusta. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
Hallitus voi myös erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta erääntyneen 
jäsenmaksunsa tai muutoin toiminnallaan aiheuttanut yhdistykselle vahinkoa. Jäsenyys katsotaan 
tällöin päättyneeksi seuraavan kalenterivuoden alusta. Yhdistyksen jäsenyydestä erotessa jo maksettuja 
jäsenmaksuja ei palauteta. 

 

§ 4 HALLITUS 

Yhdistyksen asioista valmistelu- ja toimeenpanovalta kuuluu hallitukselle, johon kuuluu 
vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. 
Hallituksen jäseniä valitessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että koko yhdistyksen toimialue 
tulee edustetuksi. 



Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta 
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muista jäsenistä 
on vuosittain erovuorossa puolet (2-4), aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Sama puheenjohtaja voi 
toimia enintään kolme perättäistä kautta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on 
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on 
läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestys on avoin, ellei joku hallituksen jäsenistä 
vaadi suljettua äänestystä. 

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.  

Hallitusta voidaan täydentää yhdistyksen kokouksessa, mikäli se nähdään tarpeelliseksi. 

Hallituksen ilmoittaessa eroamishalunsa, yhdistyksen kokouksen tulee valita uusi hallitus. Myös 
yksittäinen hallituksen jäsen voi erota hallituksesta. 

Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen tai hallituksen jäsenen, mikäli se katsoo, ettei hallitus tai sen 
jäsen toimillaan edistä yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa tai jos hallitus on toiminut tai toimii 
yhdistykselle vahinkoa aiheuttaen. 

 

§ 5 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä, joista toisen on 
oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

 

§ 6 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on 
jätettävä toiminnantarkastajille huhtikuun 1. päivään mennessä. Toiminnantarkastajien on annettava 
lausuntonsa hallitukselle huhtikuun 15. päivään mennessä.  

 

§ 7 YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen 
kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla tai 
sähköpostitse lähetetyillä kutsuilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuussa. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 
aihetta taikka kun vähintään 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 hallitukselle. 



Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti. Yhdistyksen 
kokouksessa jokaisella varsinaisella täysi-ikäisellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla 
yksi (1) ääni. Äänestys on avoin, ellei vähintään kaksi (2) äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua 
äänestystä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös 
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen 
kokousta.  

 

 

§ 8 VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin 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 esityslista. 
5.     Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto. 
6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille. 
7.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja 
kannatusjäsenmaksun suuruus. 
8.     Käsitellään mahdolliset kunniajäsenyydet. 
9.     Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten 
tilalle. 
10.   Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja. 
11.   Käsitellään muut kokouskutsussa käsitellyt 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. 

 

§ 9 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 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 
varat samaan tarkoitukseen. 

 

 

 


