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1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Isät lasten asialla ry ja sen kotipaikka on
Helsinki.

Yhdistys on uskonnollisesti, puoluepoliittisesti ja muulla tavoin
sitoutumaton.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten oikeuksia molempiin
vanhempiin vanhempien eron jälkeen. Yhdistys puolustaa toiminnassaan
lapsen perustuslaillista oikeutta siihen, että hänen vanhempansa
ovat yhdenvertaisia lain edessä: vanhempien on käytännössä oltava
yhdenvertaisia oikeudenkäynneissä ja viranomaismenettelyissä.
Yhdistys tähtää yhdenvertaisuuteen lasten vanhempien välillä
eroasioissa.

Yhdistyksen tarkoituksena on purkaa sekä asenteiden että toiminnan
tasolla vallitseva lasten oikeuksiin erotilanteissa kohdistuva isien
ja äitien epätasa-arvo Suomessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että yhdistys pyrkii poistamaan sen epäkohdan, että lapset määrätään
joko sosiaalitoimistossa tehdyllä sopimuksella tai tuomioistuimen
päätöksellä asumaan äitinsä luo sellaisissakin tilanteissa, joissa
lapsen etu olisi asua isänsä kanssa tai vuorotellen vanhempiensa
luona.

Edelleen yhdistyksen tarkoituksena on puolustaa lasten etua ja
oikeutta molempiin vanhempiin erityisesti sellaisissa tilanteissa,
joissa toinen vanhempi, yleensä lapsen äiti, pyrkii - usein
viranomaisten ja tuomioistuimen tuella - vieraannuttamaan tai
eristämään lapsen tämän toisesta vanhemmasta, yleensä lapsen isästä.
Yhdistys ei hyväksy myöskään sitä, että isät pyrkisivät
vieraannuttamaan tai eristämään lapset toisesta vanhemmastaan.

Yhdistys korostaa toiminnassaan molempien vanhempien vastuuta
myötävaikuttaa siihen, että lapsilla säilyvät mahdollisimman hyvät
suhteet molempiin vanhempiin. Yhdistys pyrkii järjestämään
eronneiden isien matalan kynnyksen tukitoimintaa, jonka tavoitteena
on tukea eronneen isän mahdollisuuksia toimia edelleen lastensa
isänä ja huoltajana. Yhdistys tähtää toiminnassaan siihen, että koko
yhteiskunnan asenteet, arvot ja toimintatavat muuttuvat
yhdenvertaisen vanhemmuuden suuntaan.

3 § Toiminta

Yhdistyksen pääasiallinen toimintamuoto on erotilanteisiin
joutuneiden lasten ja näiden isien edunvalvonta. Edunvalvonnassa
yhdistys keskittyy sekä lainsäädännöllisten uudistusten että lain
soveltamiseen ja sen käyttöön liittyvien muutosten aikaansaamiseen.

Edunvalvonnan toteuttaminen:
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1. Yhdistys vaikuttaa poliittisiin päätöksentekijöihin,
viranomaisohjeistuksia laativiin virkamiehiin sekä lainsäädännön
valmistelijoihin.

2. Yhdistys tiedottaa ja välittää informaatiota tiedotusvälineille
lasten epäoikeudenmukaisesta kohtelusta tuomioistuimissa sekä
viranomaisten puolueellisesta ja lainvastaisesta toiminnasta
erovanhempien lasten asioissa.

3. Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, joissa vanhemmat -
erityisesti isät, joiden lapset ovat joutuneet tuomioistuinten ja
viranomaisten mielivallan kohteeksi, saavat valmiuksia omalle
pyrkimykselleen lastensa oikeudesta molempiin vanhempiin.

4. Yhdistys tuottaa tietoa ja ohjeita yksittäisten isien ja
yhdistysten käyttöön. Yhdistys tapaa ja informoi viranomaisia ja
muita relevantteja tahoja sekä antaa lausuntoja.

5. Yhdistys pyrkii saamaan edustuksen erilaisiin työryhmiin, jotka
valmistelevat lakeja, säädöksiä sekä ohjeita koskien lapsien
oikeuksia ja asemaa.

Yhdistys toimii myös verkostona, jossa erotilanteisiin joutuneiden
lasten isät voivat vaihtaa kokemuksiaan. Toimintansa tukemiseksi
yhdistys hakee avustuksia, kerää jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja.

4 § Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

Yhdistys voi liittyä jäseneksi sellaisiin sitoutumattomiin
järjestöihin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tarkoituksen
toteutumista. Yhdistys voi harjoittaa yhteistyötä sellaisten
järjestöjen kanssa, jotka edistävät yhdistyksen tavoitteita.

5 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen
isä tai muu hyvämaineinen yksityinen henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tavoitteet ja säännöt.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta
ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

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

6 § 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
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täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden arvoja ja
ehtoja. Hallitus voi erottaa kannatusjäsenen yhdistyksestä samoilla
perusteilla kuin varsinaisenkin jäsenen.

7 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäsenilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja
ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Hallitus voi
perustellusta syystä vapauttaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksun
maksamisesta yhdeksi vuodeksi kerrallaan sairauden, työttömyyden tai
maksukyvyn olennaisen heikentymisen takia.

8 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja ja 3-8 muuta varsinaista
jäsentä, joista vuoron mukaan eroaa vuosittain puolet taikka lähinnä
puolet. Hallitukseen voi lisäksi kuulua 1-8 varajäsentä. Heidät
valitaan järjestyksessä 1-8, jonka mukaan he käyttävät äänivaltaa
varsinaisen jäsenen pois ollessa. Sekä varajäsenillä, että
yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen
kokouksissa. Hallitukseen voi kuulua vain yhdistyksen varsinainen
jäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa sekä valitsee
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 ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja yksin tai
varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä Tammi-Toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun
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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 on
jokaisella henkilökohtaisesti paikalla olevalla a) jäsenmaksunsa
maksaneella tai pyynnöstään jäsenmaksusta 7 §:ssä määrätyin
perustein vapautetulla varsinaisella jäsenellä, b)
kunniapuheenjohtajalla ja c) kunniajäsenellä kullakin yksi ääni.
Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
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. Yhdistyksen kokoukseen voidaan
osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse, taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana.

12 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse,
postitetuilla kirjeillä tai ilmoittamalla yhdistyksen www sivuilla.

13 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. todetaan läsnäolijat, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

14 § 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
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purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat sääntöjen 2 §
tarkoitukseen.


