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PESÄPUU ry 

 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena 

koko maa. 

 

 

2.  Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää lastensuojelua ja sen perhehoitoa, vahvistaa siinä 

lapsen osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä edistää lapsen terveyden, kehityksen ja 

hyvinvoinnin toteutumista.  

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää lastensuojelun erityisosaamisen keskusta. 

Yhdistys järjestää monimuotoista koulutusta; kehittää ja juurruttaa työmenetelmiä 

lastensuojeluun ja perhehoitoon sekä tuottaa välineitä lasten kanssa työskentelyyn; yhdistää 

kehittämistoimintaansa tutkimusta ja tuotekehittelyä; osallistuu lastensuojelun ja 

perhehoidon alalla tehtävään tutkimukseen ja tutkijayhteistyöhön sekä tekee alaa koskevia 

aloitteita ja esityksiä. Tiedotus- ja julkaisutoiminnallaan yhdistys vahvistaa erityisosaamisen 

leviämistä ja karttumista, tiedottaa toiminnastaan ja osallistuu keskusteluun sekä vaikuttaa 

lasten oikeuksien toteutumiseksi yhteiskunnassa.  

 

Yhdistyksen toimintaperiaatteet ovat avoimia ja lapsilähtöisiä, ne perustuvat yhteistyöhön ja 

suunnitelmallisuuteen, PRIDE-ohjelman periaatteisiin sekä vuoropuheluihin alan 

toimijoiden kanssa, erityisesti yhteistyössä lastensuojelun asiakkaiden, perhehoidon ja 

muiden lastensuojelun toimijoiden kanssa.  

 

Yhdistys toimii kansallisella tasolla yhteistyössä alan järjestöjen, yliopistojen, ammatillisten 

oppilaitosten, osaamiskeskusten, kuntien ja valtion viranomaisten sekä yksityisten yritysten 

kanssa. Yhdistys tekee kansainvälistä yhteistyötä. 

 

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa 

toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna 

asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräystä. 

 

Yhdistys voi kuulua jäsenenä sellaisiin kotimaisiin tai kansainvälisiin järjestöihin tai elimiin, 

joiden jäsenyys edistää yhdistyksen toimintaperiaatteita. 

 

 

3.  Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö ja lisäksi 

kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen 

tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

 

Yhdistys voi kutsua alalla ansioituneita henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä 

kunniajäseniksi. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua ja heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus 

yhdistyksen kokouksissa. 

 

Varsinaisilla- ja kannattajajäsenillä on velvollisuus suorittaa jäsenmaksu sekä toiminnassaan 

edistää yhdistyksen toimintaperiaatteita. 
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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 yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 

maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin tämä on yhdistykseen 

liittymällä sitoutunut tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 

vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja 

jäsenyyden ehtoja. 

 

 

5.  Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous 

erikseen kummallekin jäsenryhmälle. 

 

 

6.  Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 

7-10 muuta varsinaista ja 7-10 henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksessa tulee mikäli 

mahdollista olla edustus Pelastakaa Lapset ry:stä sekä Perhehoitoliitto ry:stä, minkä 

lisäksi hallituksessa voi olla järjestöjen, kuntien, valtion, yliopistojen ja muiden yhteisöjen 

piiristä valittuja jäseniä. 

 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ul-

kopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 

sitä vaatii. 

 

Hallitus asettaa PRIDE-toimikunnan, jossa on edustus sekä Perhehoitoliitto ry:stä että 

Pelastakaa Lapset ry:stä sekä tarvittaessa muita alueellisia ja valtakunnallisia valmistelu- ja 

yhteistyöelimiä. 

 

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. 

 

 

7.  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi 

yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

 

 

8.  Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 

vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen 

vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) 

viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 
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9.  Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-

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 kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on 

esitetty hallitukselle. 

 

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenellä 

on puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

 

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. 

 

 

10.  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen 

kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä. 

 

 

11.  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 esityslista 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja määrätään heidän palkkionsa 

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsi-

teltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokautta ennen 

vuosikokousta. 

 

 

12.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Ko-

kouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edis-

tämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa 

lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  


