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LIITE VUOSIKOKOUKSEN 2017 KUTSUUN JA ESITYSLISTAAN 

EHDOTUS UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI. MUUTETUT KOHDAT MERKATTU KELTAISELLA POHJAVÄRILLÄ. 

MUUTOKSEN PÄÄASIALLISENA TARKOITUKSENA ON SIIRTYÄ KAHDEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN 

RYTMIIN YHDEN VUOSIKOKOUKSEN SIJAAN. 

 

Kehitysmaayhdistys Indigon säännöt (MUUTOSESITYS VUOSIKOKOUKSEEN 2017) 

1§ Yhdistyksen nimi on Kehitysmaayhdistys Indigo ja sen kotipaikka Tampereen kaupunki. 

 

2§ Kehitysmaayhdistys Indigo on aatteellinen yhdistys. Se toimii mahdollisuuksiensa mukaan yhteistyössä 

muiden humanitaaristen yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti 

sitoutumaton. 

 

3§ Yhdistyksen tavoitteena on 

- toimia Länsi-Afrikassa asuvien ihmisten, erityisesti naisten hyväksi 

- edistää alueen kansallista kulttuuritoimintaa 

- lisätä suomalaisten tietoa kehitysmaista 

 

Tavoitteidensa toteutumiseksi yhdistys 

- tukee taloudellisesti projekteja, jotka pyrkivät ihmisten elinolosuhteiden parantamiseen ja 

kulttuuritoiminnan edistämiseen kohdealueella 

- voi järjestää näyttelyjä ja tuottaa tiedotusmateriaalia 

 

4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää keräyksiä, vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä 

harjoittaa kehitysmaissa tuotettujen tavaroiden kauppaa yhdessä toimipaikassa. Yhdistyksen 

varojenhankintatoiminnan tavoitteena ei ole taloudellisen hyödyn kerääminen itselleen. 

 

5§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee osallistumalla sen toimintaan. Yhdistyksellä voi myös olla 

kannattajajäseniä. Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäseneksi 

hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. 
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Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 

taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävien 

vuotuisten jäsenmaksujen suuruuksista päättää syyskokous. 

 

6§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 

varsinaista ja 1-2 varajäsentä. 

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri, 

taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallitukseen kuulumattomista 

jäsenistä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 

kun he 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. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi nimetä keskuudestaan valiokuntia sekä 

ottaa yhdistykselle vapaaehtoisia tai palkattuja työntekijöitä talousarvion puitteissa. 

 

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen 

hallituksen jäsenen kanssa. 

 

8§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.1990. Tilinpäätös tarvittavine 

asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa 

ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa 

ennen kevätkokousta. 

 

9§ Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa 

ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 

jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se 

mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 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. 

 

10§ Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 10 vuorokautta ennen kokousta 

jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 
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11§ 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 toiminnantarkastajien/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 jäsenmaksun suuruus seuraavalle 

kalenterivuodelle 

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa 

ja varatilintarkastajaa taikka yksi toiminnantarkastaja ja yksi tilintarkastaja ja heille varamiehet 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on 

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun. 
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12§ päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asian 

käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä on sitä 

kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

 

13§ Yhdistys voidaan purkaa päätöksellä, joka tehdään kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, 

joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa, mikäli vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä 

kummallakin kerralla kannattaa. 

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta 

päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan 

tarkoitukseen. 

 

14§ Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 

 

 


