04.10.2018 Voimassaolevat säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kodin kestot Ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja tehdä tunnetuksi kestovaippojen ja muiden
kestotuotteiden käyttöä Suomessa. Yhdistys tukee kestävään kehitykseen,
kiertotalouteen ja
ekologiseen elämäntapaan kannustavia valintoja. Lisäksi yhdistys ylläpitää ja edistää
jäsentensä keskinäistä yhteistoimintaa. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi mm.:
- Järjestää tarkoitukseen sopivia neuvonta-, ohjaamis-, valistus- ja
keskustelutilaisuuksia sekä erilaisia tapahtumia ja kokoontumisia.
- Toimia yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kotimaisten ja kansainvälisten
järjestöjen, viranomaisten ja muiden tavoitteidensa kannalta merkityksellisten tahojen
kanssa.
- Liittyä yllämainittuihin järjestöihin sen ollessa tarkoituksenmukaista.
- Suunnitella ja järjestää koulutusta.
- Ylläpitää www-sivuja, blogia, yhdistyksen arvoja tukevia sähköisiä ja painettuja
julkaisuja ja olla läsnä sosiaalisessa mediassa.
- Tehdä tai teettää tutkimustoimintaa.
- Tuoda esiin kestovaippoihin ja muihin kestotuotteisiin liittyviä näkökulmia
yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi käytettävän tutkimuksen ja tilastoinnin
kehittämiseksi
osallistumalla julkiseen keskusteluun.
- Harjoittaa kestovaippoihin ja muihin kestotuotteisiin liittyvää tiedotus-, julkaisu- ja
koulutustoimintaa ja järjestää virkistystilaisuuksia.
- Tehdä kansainvälistä yhteistyötä ulkomaisten organisaatioiden kanssa.
- Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myydä kannatustuotteita, ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää
omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja
rahankeräystä. Toimintaansa varten yhdistys voi hakea avustuksia. Lisäksi yhdistys
voi myydä mainostilaa kirjallisissa ja sähköisissä materiaaleissaan.
3. Jäsenet
Yhdistyksessä voi olla varsinaisia, perhe-, yhteisö-, yhdistys-, kannatus-, ainais- ja
kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Jäsenet hyväksyy kunniajäseniä ja
kunniapuheenjohtajia lukuun ottamatta hakemuksesta hallitus.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka ruokakunnassa on yhdistyksen
varsinainen jäsen. Perhejäsen ei saa omaa yhdistyksen jäsenjulkaisua.
Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen rekisteröity yhdistys tai y-

tunnuksellinen yritys, jonka päämäärät edistävät välillisesti tai välittömästi
yhdistyksen
tarkoitusta. Yhteisöjäsenen on nimettävä luonnollinen henkilö edustajakseen
yhdistyksen
kokouksissa ja muussa toiminnassa yhdistyksen kanssa.
Yhdistysjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, jonka päämäärät edistävät
välillisesti tai välittömästi yhdistyksen tarkoitusta.
Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä varsinainen jäsen, joka maksaa kerralla varsinaisen
jäsenen vuotuisen jäsenmaksun kymmenkertaisena.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut
yhdistyksen toimintaa.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilön ja oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain §14 mukaisilla perusteilla. Jäsenmaksun
laiminlyömisen johdosta hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, ellei jäsen ole
maksanut jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluttua sen erääntymisestä.
5. Jaostot
Edistääkseen yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta voivat yhdistyksen yksittäiset
jäsenet muodostaa epäitsenäisiä jaostoja.
6. Jäsenmaksut
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin
jäsenryhmälle päättää syyskokous. Ainaisjäsen, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
eivät suorita jäsenmaksuja.
7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 4-10 muuta varsinaista jäsentä sekä tarvittaessa 1-4 varajäsentä.
Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.
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 yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,

henkilövaaleissa arpa.
Hallituksen jäsenet valitsee ja erottaa aina yhdistyksen kokous. Hallitus ei voi itse
erottaa omia jäseniään tai täydentää itseään.
Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta ilmoittamalla siitä hallitukselle. Jos yksi
jäsen eroaa ja jäljellä olevat jäsenet muodostavat vielä lukumäärältään sääntöjen
mukaisen hallituksen, voi yhdistys toimia näin seuraavaan hallituksen
valintakokoukseen saakka.
8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin
tai kaksi muuta hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa
nimenkirjoitusoikeuden erikseen nimeämälleen henkilölle.
9. Tilikausi ja tilintarkastus tai toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille tai/ja toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tai/ja toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, vähintään 15-vuotiaalla
perhejäsenellä, yhteisöjäsenellä, yhdistysjäsenellä, ainaisjäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Äänioikeutettu jäsen voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan häntä ja käyttämään
äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa. Asiamiehen tulee olla yhdistyksen jäsen.
Asiamies saa käyttää äänioikeutta enintään kolmen jäsenen puolesta.
Yhdistyksen kokoukseen on sallittua osallistua etäyhteyksin reaaliaikaisesti eli
kokouksen aikana tietoliikenneyhteyksin tai muun teknisen apuvälineen avulla,
mikäli
kokouskutsussa on niin mainittu ja hallituksen tai yhdistyksen kokous on niin
päättänyt.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen toimitsijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan- ja/tai tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään hallituksen mahdollinen lisäys talousarvioon ja
toimintasuunnitelmaan.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen toimitsijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnan- ja/tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.
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.
11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen omassa julkaisussa tai lehdessä, joka
postitetaan kaikille jäsenille ja ilmestyy vähintään seitsemän päivää ennen kokousta,
tai se voidaan toimittaa sähköpostilla tai kirjeitse.
12. 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 purkamisessa päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

