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1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Lyhytkasvuiset-Kortväxta ry. Yhdistyksen
kotipaikka on Helsinki ja sen toimialueena on koko maa.

2§ Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lyhytkasvuisten ja heidän
perheittensä yhdyssiteenä, edistää heidän oikeuksiaan ja
työskennellä kasvuhäiriön aiheuttamien vammojen ja haittavaikutusten
tutkimuksen, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen edistämiseksi.

3§ Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- tukee lyhytkasvuisten järjestäytymistä ja keskinäistä
yhteydenpitoa

- harjoittaa valistus-, tiedotus-, julkaisu- ja neuvonta- ja
vertaistukitoimintaa

- tukee tutkimus- ja koulutustoimintaa

- pyrki kehittämään lyhytkasvuisten hoito- ja
kuntoutusmahdollisuuksia sekä tarvittavia apuvälineitä ja
sosiaalista huoltoa

- voi järjestää jäsenilleen juhla-, tiedotus-, kulttuuri- ja muita
vastaavia tilaisuuksia sekä edistää jäsentensä koulutus-, virkistys-
, liikunta ja harrastusmahdollisuuksia sekä tukea jäsenistöä
osallistumaan erilaisiin koulutustilaisuuksiin.

4§ Toiminnan rahoitus

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja sekä omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja
arvopapereita. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa
ravitsemusliikettä sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää
maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä, tarvittaessa
asianmukaisella luvalla.

5§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen sen
toimialueella asuva henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen
tarkoitusten toteuttamista ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä
yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin
ansiokkaalla tavalla vaikuttanut yhdistyksen toimintaan. Varsinaisen
jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.
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Kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.
Kunnia- ja kannattajajäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen
toimintaan, mutta ei äänestyksiin.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, minkä
suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. Kunniajäseneltä ei peritä
jäsenmaksua.

7§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain
määräämällä tavalla. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka
toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä ja pyrkimyksiä tai haittaa
vakavasti yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Jäsen katsotaan
eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan
kahden kuukauden kuluessa eräpäivästä.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään
vuosittain huhtikuun loppuun mennessä, ja syyskokous, joka pidetään
marraskuun loppuun mennessä, hallituksen tarkemmin määräämänä
ajankohtana. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 jäsenistä sitä
kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin
päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumismahdollisuudesta ja
etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa.

Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on esitettävä yhdistyksen hallitukselle
kirjallisesti kuukautta ennen kokousta.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouskutsu on julkaistava syyskokouksen määräämällä
tavalla, joko sanomalehti-ilmoituksella, vähintään neljätoista (14)
vuorokautta ennen kokousta tai samassa ajassa jäsenille
kirjallisesti lähetetyssä kutsussa.

10§ Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla 15 vuotta
täyttäneellä varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Alle 15-vuotiaalla
jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Vaalit on vaadittaessa toimitettava suljetuilla lipuilla.

11§ Yhdistyksen syyskokous

Syyskokouksessa, jonka avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai
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varapuheenjohtaja, käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) vahvistetaan kokouksen työjärjestys

4) hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

5) määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudet

6) hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavalle vuodelle

7) päätetään millä tavalla yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan ja
miten muut tiedonannot jäsenille toimitetaan

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja

9) valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle

10) valitaan yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilintarkastaja
tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa

11) käsitellään muut mahdolliset asiat

12§ Yhdistyksen kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) vahvistetaan kokouksen työjärjestys

4) käsitellään yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä vuodelta

5) käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto
edelliseltä vuodelta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

6) käsitellään muut mahdolliset asiat

13§ Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.
Puheenjohtajan ja vähintään kolmen (3) jäsenistä on oltava
lyhytkasvuisia henkilöitä ja kaksi (2) lyhytkasvuisen lapsen
vanhempia.

Puheenjohtajan toimikausi on yhden kalenterivuoden ja hallituksen
jäsenten kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain
puolet erovuorossa, ensimmäisen vuoden kuluttua arvan perusteella,
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myöhemmin kukin vuorollaan. Jos hallituksen jäsen eroaa tai
erotetaan tai tulee muuten pysyvästi estyneeksi toimimaan
hallituksen jäsenenä ennen kuin hänen toimikautensa on päättynyt,
hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen
kokouksessa uusi jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut tarpeelliset
toimihenkilöt voivat olla myös hallitukseen kuulumattomia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään
kaksi kertaa vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3)
jäsentä on paikalla tai hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa,
puhelinkokouksessa taikka muuta sellaista viestintää käyttäen joka
mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksen teon
aikana. Hallituksen kokouksissa päätökset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Hallitus
on myös kutsuttava koolle, jos vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Mikäli puheenjohtaja ei vaatimusta noudata,
kenellä tahansa hallituksen jäsenistä on oikeus toimittaa
kokouskutsu.

14§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

- johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen
ja kokoustenpäätösten mukaisesti

- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua
kokoukset koolle

- hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää jäsenluetteloa

- asettaa tarpeelliset toimikunnat

- huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta

- huolehtia siitä, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa
kuin laki ja hyvä tapa vaatii

- ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä työehdot

15§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai
yhdistyksen varapuheenjohtaja sihteerin tai hallituksen valitseman
muun toimihenkilön kanssa.

16§ Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausion kalenterivuosi. Yhdistyksen
hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon
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ja talouteen liittyvät asiakirjat riittävissä ajoin ennen
yhdistyksen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava
ne lausuntoineen ennen kevätkokousta. Yhdistyksen tilintarkastajien
tulee olla riittävästi tilinpitoon perehtyneitä.

17§ Yhdistyksen sääntöjen muutos

Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa
kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista
äänistä.

18§ Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä
kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30)
vuorokautta ja purkamiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa
vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan
sen varat Suomen kulttuurirahastolle käytettäväksi kasvuhäiriöiden,
ennen muuta lyhytkasvuisuuden tutkimukseen.

19§ Muut asiat

Niissä asioissa, joissa näissä säännöissä ei ole määräystä,
noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.


