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1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nakurun lapset ry ja sen kotipaikka on
Hämeenlinna.

2.Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on
-tukea Arap Moi Children's Home -lastenkodin vastuulla olevien
lasten ja nuorten koulutusta sekä fyysistä ja psyykkistä
hyvinvointia nimettyjen kummisuhteiden kautta
-tukea tarvittaessa Arap Moi Children's Home -lastenkodin toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-tekee yhteistyötä Child Welfare Society of Kenya, Arap Moi
Children's Home tai muun vastaavan organisaation kanssa, joka on
vastuussa Arap Moi Children's Home -lastenkodista,
-hankkii lastenkodin lapsille ja nuorille Suomessa kummeja, jotka
sitoutuvat rahoittamaan kummilapsensa koulutuksen,
-toimittaa kummien tuen kummilapsille Arap Moi Children's Home -
lastenkotiin,
-tukee kummisuhdetta yhteistyössä lastenkodin kanssa välittämällä
kummille tietoa kummilapsesta ja auttamalla kummin ja kummilapsen
yhteydenpitoa,
-kartoittaa lastenkodin avuntarvetta ja kerää varoja auttamiseen.

Lisäksi yhdistys voi
-järjestää Keniasta ja kenialaisten lasten tilanteesta kertovia
tilaisuuksia,
-lähettää vapaaehtoisia ja harjoittelijoita lastenkotiin
-tehdä kummitoiminnan tukemiseksi yhteistyötä suomalaisten,
kenialaisten sekä muiden ulkomaisten järjestöjen kanssa
-suunnitella ja toteuttaa kummitoimintaan ja lastenkotiin liittyviä
kehitysyhteistyöhankkeita.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys
-kerää jäsenmaksuja,
-ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä
-järjestää asianmukaisilla luvilla rahankeräyksiä, myyjäisiä ja
arpajaisia.

3.Jäsenet

Yhdistyksen
-varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jolla on kummilapsi,
-varsinaisena jäsenenä voi jatkaa henkilö tai yhteisö, jonka
kummisuhde päättyy,
-kannattajajäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä haluaa tukea yhdistyksen
toimintaa ilman kummilasta,
-varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen
hallitus
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-yhteisöllä tulee olla yhteyshenkilö

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kunniapuheenjohtajia voi olla yksi kerrallaan, kunniajäseniä
useampia.

4.Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä
-ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
puheenjohtajalle,
-ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen
-on jättänyt maksamatta erääntyneen jäsenmaksun,
-on jättänyt täyttämättä nekummisuhteeseen liittyvät velvoitteet,
joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut
-on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut
huomattavasti yhdistystä
-ei täytä enää yhdistyslaissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.

5.Jäsenmaksut

Yhdistys perii jäseniltä vuosittain jäsenmaksun. Jäsen- ja
kannattajajäsenmaksujen suuruuden päättää syyskokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta.

6.Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä.

Hallituksen toimintavuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa toimikaudeksi, joka on
kaksi kalenterivuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa
vuosittain. Erovuoroiset jäsenet on mahdollista valita uudelleen.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta tulee tapahtua
vuorovuosina. Hallituksesta kesken toimikauden eronneen tilalle
voidaan valita uusi jäsen joko kauden tai toimintavuoden loppuun.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta tarvittavat
toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo
kokoukseen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä vaatii sitä. Puheenjohtajan ollessa estynyt
kokoonkutsujana toimii varapuheenjohtaja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.
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Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokous voidaan pitää lähi- tai etäkokouksena.
Lähikokoukseen tulemasta estynyt hallituksen jäsen voi osallistua
kokoukseen etänä, jos paikalla olevat jäsenet hyväksyvät sen.

7.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen saavat kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja tai hallituksen valtuuttamat muut henkilöt, kaksi
(2) yhdessä.

8.Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava tilin-/
toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.
Tilin-/toiminnantarkastajien kirjallisen lausunnon tulee olla
hallituksen käytettävissä viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta.

9.Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevätkokouksen
maalis-toukokuussa ja syyskokouksen loka-joulukuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous järjestetään, kun
-yhdistyksen kokous niin päättää,
-hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
-kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii
sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten.

Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on jätetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on
-jokaisella jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus,
-vain varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenillä on äänestysoikeus, yksi ääni kullakin

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2)
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

10.Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on lähetettävä kokouskutsu aikaisintaan 30 ja vähintään
14 vuorokautta ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan sähköposti- tai
postiosoitteeseen. Kokousmateriaalia toimitetaan jäsenille viikko
ennen kokousta.
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11.Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilin-
/toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Valitaan yksi tai kaksi tilin-/toiminnantarkastajaa ja heille
yksi varatilin-/varatoiminnantarkastaja

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. Ilmoitusasiat

10. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

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
jäsenmaksujen ja kummimaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet sekä vahvistetaan
hallituksen henkilömäärä

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Ilmoitusasiat

9. Kokouksen päättäminen

Kun yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksessa, hänen on ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia ehditään
sisällyttää kokouskutsuun.
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12.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Kokouskutsussa on oltava maininta sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta.

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan
tehdä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä.

Jos yhdistys päätetään purkaa, yhdistyksen varat tulee käyttää
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


