KASVUN JA VANHENEMISEN TUTKIJAT RY
Föreningen för forskning i uppväxt och åldrande rf
SÄÄNNÖT
1 §.

Yhdistyksen nimi on Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, ruotsiksi Föreningen för
forskning i uppväxt och åldrande ja sen kotipaikka on Jyväskylä. Yhdistyksen nimestä
käytetään lyhennettä KaVa.

2 §.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elämänkulun, kasvun ja vanhenemisen tutkimusta,
tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä ja käytäntöön soveltamista.

3 §.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. järjestää yhteistyössä tai itsenäisesti tieteellisiä konferensseja, symposiumeja,
seminaareja ja kokouksia. Yhdistys voi osallistua tieteellisen tutkimuksen ja
tutkimusohjelmien kehittämiseen hallituksen harkinnan mukaisesti.
2. osallistuu kasvun, elämänkulun ja vanhenemisen tutkimuksen kansainväliseen
yhteistoimintaan. Yhdistys osallistuu oman tutkimusalueensa kansainvälisten
järjestöjen toimintaan sekä kansainvälisten kokousten järjestämiseen.
3. harjoittaa ja tukee kasvun, elämänkulun ja vanhenemisen tutkimukseen liittyvää
julkaisutoimintaa julkaisemalla neljästi vuodessa ilmestyvää tieteellistä
aikakauslehteä. Tarvittaessa yhdistys voi julkaista omia julkaisusarjojaan sekä
osallistua muiden julkaisusarjojen ja erillisjulkaisujen tekemiseen.
4. osallistuu alan tieteellisen jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen.
5. tekee aloitteita ja antaa lausuntoja kasvun, elämänkulun ja vanhenemisen
tutkimuksen edistämiseksi ja tutkimustulosten käytäntöön soveltamiseksi.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisujen myyntiä sekä toimeenpanna
rahan keräyksiä ja arpajaisia ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
Tarvittaessa yhdistys hankkii asianmukaisen luvan.

4 §.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomen kansalainen, joka haluaa edistää
yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus hyväksyy. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä
jäseniksi muun maan kansalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä valita yhdistykselle kunniajäseniä.
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen hallitus on yhdistyslain 14 §:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan
jäsenen yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle,
jolloin valitus on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kuukauden kuluessa
erottamispäätöksen tiedoksi saamisesta.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus katsoa jäsen eronneeksi yhdistyksestä, kun hän on
jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajan.

5 §.

Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus
määrätään vuosikokouksessa. Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä yhtäläinen
äänioikeus.

6 §.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat vuodeksi kerrallaan valittu
puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, ja joista puolet eroaa vuosittain.
Muille paitsi puheenjohtajalle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallitus on
päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on
saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

7 §.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimijat. Nämä toimihenkilöt voidaan kuitenkin
varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta valita myös hallituksen ulkopuolelta. Juoksevien
asioiden hoitoa varten voi hallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, jonka valtuudet
määrää hallitus.

8 §.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

9 §.

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan
tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö.

10 §. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä
tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
11 §. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa hallituksen määräämänä aikana.
Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10
yhdistyksen jäsenistä tai 20 yhdistyksen jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää
ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7
päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksiin voidaan hallituksen harkinnan mukaan
järjestää etäosallistumismahdollisuus tietoliikenneyhteyksiä tai muita teknisiä apuvälineitä
käyttäen.
12 §. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
2. esitetään yhdistyksen vuosikertomus
3. esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
4. päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle
5. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
6. hyväksytään toimintasuunnitelma alkanutta vuotta varten
7. hyväksytään tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. valitaan kolme jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle
10. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa
tarkastamaan
11. päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista.
13 §.

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi
milloin on kysymys sääntöjen 14. ja 15. pykälissä mainituista asioista.

14 §.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on
kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa ¾ annetuista äänistä.

15 §.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin
pidetyssä kokouksessa ¾ äänten enemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat
käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan purkautumisesta päättäneen
kokouksen päätöksen mukaan.

