
TSKLT RY SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry. ja sen
kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toimialueena on Tampereen seutu ja Tampereen
yliopistollisen sairaalan kuulokeskuksen asiakkaiden kotipaikkakunnat.
 
2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena pitää yhteyttä kuulovammaisten lasten perheiden välillä,
jakaa tietoa kuulovammaisuuteen liittyvistä asioista, järjestää vertaistoimintaa ja
vahvistaa kuulovammaisen lapsen identiteettiä. Tarkoituksena toteuttamiseksi
yhdistys järjestää tapahtumia, tilaisuuksia ja kokouksia tiedottaa yhdistyksen,
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton, sekä alueen muiden toimijoiden
tapahtumista ja asioista verkostoituu ja tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden
kanssa mahdollisuuksien mukaan jakaa kuulovammatietoutta paikallisesti voi
omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, järjestää
arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yhdistyksen toimialueella asuva henkilö,
joka hyväksyy sen tarkoituksen. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen
jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Varsinaiseksi jäseneksi ja perhejäseneksi hyväksymisestä päättää
hallitus. Varsinaisen jäsenen ja perhejäsenen tulee suorittaa vuotuinen jäsenmaksu,
jonka vuosikokous vahvistaa erikseen varsinaisten jäsenten ja perhejäsenten osalta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen vuosikokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan. Sellainen jäsen, joka jättää kehotuksesta huolimatta
jäsenmaksuvelvoitteensa suorittamatta vuoden ajalta, voidaan hallituksen toimesta
katsoa eronneeksi sen kalenterivuoden päättyessä, jonka jäsenmaksu on
maksamatta.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, rekisteröidyn
yhdistyksen ja oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen
toimintaa sekä suorittaa vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Kunniajäseneksi vuosikokous voi kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut
yhdistyksen toiminnassa. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Kannattaja- ja
kunniajäsenillä jäsenillä ei oleäänivaltaa yhdistyksen kokouksessa.
 



4§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi valitut
puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 2-4 varajäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen
toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

6 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7§ Yhdistyksen kokoukset
Vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta jäsenille joko kirjallisesti tai sähköisesti

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Valitaan kokouksen toimihenkilöt (puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina),
2. todetaan kokouksen laillisuus,
3. esitetään hallituksen laatima vuosikertomus päättyneeltä vuodelta ja päätetään sen
hyväksymisestä,
4. esitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle,
5. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja,
6. valitaan yhdistyksen hallitukseen kolme-viisi (3-5) varsinaista ja kaksi-neljä (2-4)
varajäsentä
7. valitaan toiminnantarkastaja tarkastamaan hallintoa ja tilejä alkanutta vuotta varten
sekä hänelle varahenkilö
8. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,
9. käsitellään muut kokousilmoituksessa mainitut asiat,
10. käsitellään muut esille tulevat asiat.



8§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai tultua lakkautetuksi varat käytetään Kuulovammaisten
Lasten Vanhempien Liitolle käytettäväksi kuulovammaisten lasten hyväksi.


