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PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS    

Yhdistysrekisteri      

 

 

 

 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

 Yhdistyksen nimi on Vauvamyönteisyyskouluttajat ry 

 ja sen kotipaikka on Helsinki 

 Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. 

 Asiakirjat ovat pääasiallisesti suomeksi, tarvittaessa ruotsiksi tai englanniksi. 

Nimi englanniksi The Finnish Association of Trainers for breastfeeding counsellors 

  

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea imetystä, äidin ja koko perheen 

vuorovaikutusta sekä kehittää perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Edistää WHO:n 

ja Unicefin vauvamyönteisyysohjelman toteutumista ja valvoa ja edistää 

imetysohjaajien ja imetysohjaajakouluttajien koulutuksen toteutumista WHO:n ja 

Unicefin ohjeiden mukaisesti. Tuetaan jäsenten jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä 

ja kehittämistä. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 

- seuraa terveydenhuollon kehitystä ja lainsäädäntöä ja tekee tarvittaessa niihin 

liittyviä aloitteita, esityksiä ja kannanottoja 

 

- vaalii ja pyrkii edistämään yhteistyötä eri kulttuuritaustan omaavien perheiden 

kanssa 

 

- on yhteistyössä samansuuntaisten päämäärien hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa 

 

- järjestää tiedotus-, valistus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä jäsenilleen koulutusta 

 

- tukee ja harjoittaa alaan liittyvää tutkimusta sekä järjestää siihen liittyviä 

tiedotustilaisuuksia 

 

- harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa 

 

- järjestää näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa tavoitteeseen sopivaa toimintaa 

 

- järjestää jäsenilleen virkistystoimintaa, retkiä ja opintomatkoja 

 

- tukee jäsenten kouluttautumista ja järjestää jäsenilleen laadukasta koulutusta 

 

- voi toiminnan tukemiseksi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja 

testamentteja, järjestää rahankeräystä ja arpajaisia sekä omistaa toimintaansa varten 
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irtainta ja kiinteää omaisuutta 

 

- voi myöntää jäsenistölle avustuksia ja stipendejä hallituksen määrittelemien 

myöntämisperusteiden mukaisesti 

3. Jäsenet 

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 

imetysohjaajakouluttajakoulutuksen käynyt tai IBCLC -tutkinnon suorittanut, joka 

hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksen 

perusteella. 

 

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, joka tukee yhdistyksen 

tarkoitusta ja toimintaa. 

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistys voi hallituksen esityksestä 

hyväksyä henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

Kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen ei tarvitse olla imetysohjaajakouluttaja tai 

IBCLC. 

 

 

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, jos jäsen on jättänyt maksamatta kaksi perättäistä 

jäsenmaksua tai muuten jättänyt täyttämättä velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen 

liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 

huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen 

säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 

 

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä jäsenmaksun suuruudesta päättää 

vuosikokous. Maksut voivat olla erisuuruiset varsinaisten ja kannatusjäsenten osalta. 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta. 

 

 

6. Hallitus 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 

puheenjohtaja ja 6 -8 muuta jäsentä sekä 3 -4 varajäsentä. 

 

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
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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 ja lisäksi puheenjohtaja 

tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

Hallituksen kokouksissa jäsenistöllä on läsnäolo- ja puheoikeus.  

 

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 

rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

 

 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus 

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 

toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. 

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa 

ennen vuosikokousta hallitukselle. 

 

 

9. Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi 

–toukokuussa. 

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus 

katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 

kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun 

vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella 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. 

 

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä sekä kannattajajäsenillä on yhdistyksessä 

puheoikeus. Yhdistyksen hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille. 

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen 

niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
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apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta, mikäli kokouspaikka sen 

sallii ja yhteyden päässä oleva osallistuja voidaan luotettavasti tunnistaa.   

 

Jäsen voi valtakirjalla valtuuttaa toisen jäsenen äänestämään puolestaan yhdistyksen 

kokouksessa.  

 

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista 

vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse niille, 

jotka ovat antaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa. 

 

 

 

11. Vuosikokous 

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1. kokouksen avaus 

 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka 

tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina 

 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

4. hyväksytään kokouksen esityslista 

 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille 

 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruus 

 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet toimikauden vaihtuessa  

 

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 

 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhtä kuukautta aikaisemmin 

hallitukselle, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
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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. 


