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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Intiasta adoptoitujen tuki ry. ja sen kotipaikka
on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea yhteisöä, joka koostuu Intiasta
adoptoiduista lapsista ja aikuisista, heidän perheistään ja muista
läheisistään sekä henkilöistä tai perheistä, jotka ovat aikeissa
adoptoida lapsen Intiasta. Yhdistys edistää yhteisön sisäistä
vuorovaikutusta, yhteisöön kertyneen tiedon ja kokemusten jakamista
sekä yhteisön vertaisuuden hyödyntämistä adoptoitujen ja heidän
perheidensä hyvinvoinnin parantamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- ylläpitää yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia
- voi avustaa yhteisöä sähköisten viestintäkanavien luomisessa ja
ylläpitämisessä
- voi tehdä esityksiä ja aloitteita yhteisön
toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi
- voi hankkia tarvittavia aineistoja ja välineitä yhdistyksen
käyttöön
- voi julkaista yhdistyksen tiedotteita ja muuta viestintää eri
viestintäkanavissa
- voi osallistua julkiseen keskusteluun yhdistyksen tarkoitukseen
liittyvissä asioissa
- voi kerätä ja jakaa tietoa
- voi luovuttaa yhteisön käyttöön omistamaansa kiinteää tai irtainta
omaisuutta
- voi toimia yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yritysten,
yhdistysten ja yksityishenkilöiden kanssa

Yllämainittujen lisäksi yhdistys tukee toimintaa, joka edistää
yhteisön hyvinvointia. Tukea voidaan antaa mm. yhteisön tapaamisten
ja esitelmä-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksien järjestämiseen
sekä yhteisöön kertyneen tiedon ja kokemusten tallentamiseen tai
jakamiseen. Tukea voidaan antaa myös erilaisiin yhteisöön liittyviin
selvityksiin ja opinnäytetöihin. Yhdistys ei anna suoraan tukea
perheille tai henkilöille.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia voittoa tai muuta välitöntä
taloudellista etua jäsenilleen. Yhdistys voi vastaanottaa
avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa kiinteätäja
irtainta omaisuutta. Asianomaiset luvat saatuaan se voi toimintansa
tukemiseksi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
on adoptoitu Intiasta, on tai on ollut Intiasta adoptoidun
vanhempi/huoltaja tai muu Intiasta adoptoitua lähellä ollut tai
oleva henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Kannatusjäseneksi
voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset
jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
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hallitus.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
ja kannatujäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun
vähimmäismäärästä päättää vuosikokous. Jäsenen, joka liittyy
yhdistykseen kesken tilivuoden, on suoritettava koko vuoden
jäsenmaksu.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 2-9 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen
toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt. 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.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on
jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 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.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa 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
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toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
taikka yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 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.

11. 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 sen varat samaan
tarkoitukseen.


