
      

      

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt           1 (5) 

 

 

 

 

1 §   Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 

Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo.  

 

2 §   Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 
 

 Tarkoitus: 
Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa fyysisen ja henkisen väkivallan 

uhreja, jotka ovat joutuneet lähisuhde- tai perheväkivallan kohteeksi 

tai todistajaksi sekä auttaa ja tukea väkivallan tekijöitä, jotka ovat 

käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa lähi- tai perhe-

suhteessaan. 

 

 Toimintamuodot: 

 

- Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi perustaa turvakoteja ja 

avopalveluyksiköitä sekä tarjota kriisi- ja neuvontapalveluita. 

 

- Turvakotitoimintaan kuuluu ympärivuorokautisen turvapaikan 

antamisen lisäksi väkivaltaa kokeneen tai sen todistajaksi joutu-

neen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja muun selviytymisen 

tukemista muun muassa asiakasneuvottelujen, yksilökeskustelujen 

ja vertaisryhmien avulla sekä käytännön asioiden hoidon 

neuvontaa ja ohjausta. 

 

- Väkivallan tekijöille tarjotaan väkivaltaa katkaisevaa ja ehkäisevää 

ohjausta, tukea ja muuta vastaavanlaista perheenjäsenten 

hyvinvointia edistävää toimintaa. 

  

- Yhdistys harjoittaa väkivaltaa ehkäisevää tiedotus-, julkaisu- ja 

tutkimustoimintaa, järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia 

sekä laatii kannanottoja.  

 

- Yhdistys vaikuttaa viranomaisiin, kunnallisiin päätöksentekijöihin 

ja lainsäädäntöön tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja sekä 

harjoittaa muuta vastaavanlaista yhteiskunnallista vaikuttamista. 

 

- Yhdistys tekee yhteistyötä eri järjestöjen ja muiden toimijoiden 

kanssa yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseksi. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia sekä 

myyjäisiä saatuaan näihin asianomaisen luvan. 

 

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita 

toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 
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3 §   Jäsenet 
 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, joka 

kannattaa yhdistyksen toiminta-ajatusta. Yhdistyksen jäsenyyden hyväksyy hallitus.  

 

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä joko yksityisen henkilön, 

rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön. Kannattajajäsenillä ei 

ole äänioikeutta. 

 

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla tästä kirjallisesti 

hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 

pöytäkirjaan merkittäväksi. 

 

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun. Yhdistyksen 

hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta. 

Varsinainen jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena 

peräkkäisenä vuonna, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä. 

Erääntyneen jäsenmaksunsa kahden vuoden ajan laiminlyönyt varsinainen jäsen ei 

saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksissa. Kannattajajäsen, joka on 

jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna, katsotaan 

hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä. 

 

 Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja: 

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi 

henkilön, joka toiminnallaan on merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen 

toteuttamista. 

 

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä 

kutsua erityisesti ansioituneen yhdistyksen puheenjohtajana toimineen jäsenen. 

Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. 

 

 Jäsenmaksut: 

Jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtajalta ja kunnia-

jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

 

4 §   Hallitus 
 

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 

muuta jäsentä. Yhdistyksen vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä ei voi olla 

hallituksen jäsen. Syyskokous valitsee puheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan 

sekä hallituksen muut jäsenet, joiden toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että 

joka vuosi puolet jäsenistä on erovuorossa. Erovuoroisuus määrätään ensimmäisenä 

vuonna arvalla.  

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimittää sihteerin. Hallitus 

kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai vähintään kolmen hallituksen 

jäsenen esityksestä.  

 

Hallitus on päätösvaltainen, jos puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella 

ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 

vaaleissa kuitenkin arpa. 
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Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden 

sääntöjen ja yhdistyksen kokousten antamien ohjeiden mukaisesti. 

Sen lisäksi, mitä muualla näissä säännöissä on sanottu, hallituksen 

tulee: 

 

1. määrittää suunta ja kehityslinjat yhdistyksen toiminnalle 

yhdistyksen kokousten päätettäviksi 

 

2. edustaa yhdistystä sekä tehdä yhdistyksen puolesta sopimuksia 

 

3. laatia yhdistyksen toimintakertomus sekä ehdotukset toiminta-

suunnitelmaksi ja talousarvioksi 

 

4. vahvistaa palvelujen suuntaviivat ja tarvittavat toimintaohjeet 

 

5.   valita yhdistyksen työntekijät  

 

6.   vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta 

 

7. valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat 

 

8. huolehtia yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta 

 

9. toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset 

 

10. pitää jäsenluetteloa. 

 

5 §   Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun halli-

tuksen jäsenen kanssa tai hallituksen nimenkirjoittajaksi oikeuttaman toimi-

henkilön kanssa tai hallituksen oikeuttamat toimihenkilöt kaksi aina yhdessä. 

 

6 §   Tilikausi ja tilintarkastus 
 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja 

varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen tulee 

jättää tilinpäätös tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien 

tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen 

kevätkokousta. 

 

7 §   Yhdistyksen kokoukset 
 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään kahdesti vuodessa 

yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä. Kokouskutsu on lähetettävä 

viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa 

jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella 

ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai 

yhdistyksen purkamista. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 

vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksissa saa äänestää valtakirjalla, 

kuitenkin niin, että kokouksessa läsnä oleva voi edustaa valtakirjalla yhtä jäsentä 

oman äänensä lisäksi. 
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8 §   Vuosikokoukset 
 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi- tai maaliskuussa ja syyskokous loka-     

tai marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä ja kokouksissa käsitellään 

seuraavat asiat: 

 

Kevätkokous 

1. Kokouksen avaus 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-

tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista 

 

5. Käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus sekä tilintarkastajien 

antaman lausunnon perusteella vahvistetaan tilinpäätös päätty-

neeltä tilivuodelta 

 

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille 

 

7. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat. 

 

Syyskokous 

1. Kokouksen avaus 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-

tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista 

 

5. Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavaa kalenterivuotta varten 

 

6. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta 

varten 

 

7. Päätetään varsinaisten sekä kannattajajäsenten jäsenmaksun 

suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi 

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet 

erovuoroisten tilalle 

 

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja 

 

10. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat 
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9 §   Ylimääräinen kokous 
 

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen 

tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 

jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

 

10 §  Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen 
 

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään 

yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä anne-

tuista ja hyväksytyistä äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai 

purkamisesta. 

 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen varat viimeisen 

kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen. 

 

11 §  Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 

 

12 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 


