EKUMEENINEN YHTEYS-LIIKE ry:n SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ekumeeninen Yhteys-liike ry. - Ekumeniska Gemenskapsrörelsen rf. Yhdistys
käyttää englanninkielisenä nimenään Ecumenical Solidarity Movement. Yhdistyksen kotipaikka on
Järvenpää ja toiminta-alue koko Suomi. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Sen rekisteröinti- ja
pöytäkirjakieli on suomi.
2. Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on puolustaa ja edistää ihmisarvoista ja kristillistä tapaa suhtautua
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, vastustaa näiden vähemmistöryhmien syrjintää
yhteiskunnassa sekä kirkoissa ja uskonnollisissa yhdyskunnissa samoin kuin edistää asiallista ja eri
osapuolia kunnioittavaa keskustelua ja vuorovaikutusta.
3. Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää
kokouksia ja keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä tukee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin
kuuluvia kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien jäseniä vapaaehtoisen sielunhoito- ja
tukihenkilötoiminnan kautta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja järjestää varainkeräystä
asianomaisella luvalla sekä yleisötilaisuuksia.
4. Jäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen
ja päämäärät. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimii
yhdistyksen päämääriä vastaan.
Jäseneltä perittävän mahdollisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

5. Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja
kolmesta seitsemään (3-7) muuta varsinaista jäsentä sekä yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä.
Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin
arpa.
6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
taloudenhoitaja kukin yksin tai henkilö, jonka johtokunta siihen erikseen oikeuttaa.
7. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle
tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tai
toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen kevätkokousta.
8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, kevätkokouksen tammi-toukokuussa ja
syyskokouksen syys-joulukuussa johtokunnan määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään,
jos yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo sen aiheelliseksi tahi kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erikseen
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Tällöin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30)
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty johtokunnalle.
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta
ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostiviestillä.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole
toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.
Kevätkokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan
lausunto, päätetään tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

Syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään mahdollisen
jäsenmaksun suuruus, valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut johtokunnan varsinaiset
jäsenet ja varajäsenet sekä yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun. Asia, jota ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan ottaa käsiteltäväksi,
jos yli puolet läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa.
9. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (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 tultua lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Yhdistykselle luottamuksellisesti luovutettuja tietoja
sisältävät asiakirjat hävitetään, jos sellaisia on.

