
  

 

  

  

 

LASTENKIRJAINSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS RY:N 

 

 

S Ä Ä N N Ö T 
 

 

 1 § 

 

Yhdistyksen nimi on Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen 

kaupunki. 

 

 2 § 

 

Yhdistys on valtakunnallinen ja sen tarkoituksena on edistää suomalaisen lasten- ja 

nuortenkirjallisuuden dokumentaatio-, informaatio-, tutkimus- ja opetustoimintaa. Tässä tarkoituksessa 

se ylläpitää Lastenkirjainstituutti–Finlands Barnboksinstitut (The Finnish Institute for Children’s 

Literature) -nimistä laitosta, joka 

 

- kerää ja luetteloi suomalaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta sekä suomalaisen 

  kirjallisuuden käännöksiä muille kielille, 

- kerää ja arkistoi alan alkuperäistä aineistoa, esineistöä sekä taustatietoja, 

- ylläpitää alan tutkimus- ja lähdekirjastoa, 

- järjestää alaan liittyviä näyttelyitä ja tilaisuuksia, 

- pitää yhteyttä lasten- ja nuortenkirjallisuuden piirissä toimiviin yksityisiin henkilöihin ja 

  yhteisöihin, 

- seuraa alan yleistä kehitystä sekä kotimaassa että ulkomailla, sekä 

- jakaa apurahoja, palkintoja ja avustuksia. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen 

osallisille. 

 

 3 § 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia, 

omistaa kiinteätä omaisuutta, järjestää esitelmä-, koulutus- ja opetustilaisuuksia, lasten- ja 

nuortenkirjallisuuden esittelyä tarkoittavaa julkaisutoimintaa sekä muulla vastaavalla tavalla edistää 

yhdistyksen toimintaa. 

 4 § 

 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi tai kannattaviksi jäseniksi voivat liittyä julkisoikeudelliset yhteisöt, 

rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt sekä yksityiset henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi 

hyväksyy. 

Sekä yhdistyksen varsinaisilla että kannattavilla jäsenillä on kullakin yksi ääni 

yhdistyksen kokouksissa. 

Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa, johon merkitään jäsentä koskevat  

tarpeelliset tiedot.  

 

 5 § 

 

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä lukien, 

kun asianomainen jäsen on ilmoittanut siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsen voidaan 

hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli 



  

 

  

kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien taikka jos jäsen toiminnallaan yhdistyksessä tai sen 

ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta. 

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen  

tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 

erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan 

erottamista koskeva asia esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen kun 

ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty. 

 

 6 § 

 

Yhdistyksen syyskokous päättää yhdistyksen varsinaisten jäsenten ja kannattavien jäsenten 

jäsenmaksuista. 

 

 7 § 

 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat syyskokous ja kevätkokous. Syyskokous pidetään syys-

marraskuussa ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat 

asiat: 

1. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta. 

2. Hyväksytään yhdistykselle seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja  

    talousarvio. 

3. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsenet 

    sääntöjen 10. pykälän mukaisesti. 

4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan 

    kalenterivuoden hallintoa ja tilejä. 

5. Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat. 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto. 

2. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta. 

3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä 

    toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä 

    antavat aihetta. 

4. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat. 

Yhdistyksen jäsenten esitykset yhdistyksen kokouksille on toimitettava kirjallisesti yhdistyksen 

hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

 

 8 § 

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 

kahdeskymmenesosa (1/20) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten 

kirjallisesti hallitukselta vaatii. 

 

 9 § 

 

Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille 

lähetetyllä kirjeellä tai julkaisemalla kuulutus yhdistyksen jäsenlehdessä tai sähköpostitse.  

 

 10 § 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä viisitoista jäsentä. Syyskokous 

valitsee puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on 

erovuorossa kolmannes vuosittain. Milloin jäsenten keskinäinen erovuorojärjestys ei ole itsestään selvä, 

arpa ratkaisee erovuoroon joutumisen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan; yhdistyksen 

sihteerinä toimii instituutin toimistosihteeri.  

Hallituksen jäsenehdokkaista nimeää yhden Tampereen yliopiston hallitus ja yhden  

Tampereen kaupunginhallitus. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan  



  

 

  

varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi hallituksen jäsenistä on läsnä. 

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja  

hallituksen vuosittain päättämällä tavalla. 

 

 11 § 

 

Hallitus valitsee ja irtisanoo instituutin toimihenkilöt, joita ovat vähintään toiminnanjohtaja, 

toimistosihteeri ja kirjastonhoitaja. Toiminnanjohtajalla on oikeus ottaa tilapäisiä työntekijöitä, 

harjoittelijoita sekä lyhytaikaisia sijaisia enintään kuuden kuukauden mittaiseen työsuhteeseen.  

 

 12 § 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tai 

hänen sijaisensa aina kaksi yhdessä. 

 

 13 § 

 

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä 

vuodelta helmikuun kuluessa ja annettava tilintarkastajille ennen maaliskuun 1. päivää. 

 

 14 § 

 

Tilintarkastajien tulee ennen huhtikuun 1. päivää antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen 

kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta. 

 

 15 § 

 

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kahden kolmanneksen äänten 

enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin  

pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen enemmistöllä luettuna äänestyksessä 

annetuista äänistä. 

 

 16 § 

 

Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat sen jälkeen kun velat on maksettu, lasten- ja 

nuortenkirjallisuuden tutkimustyöhön, sen mukaan kuin yhdistyksen kokous päättää. 

 

 17 § 

 

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 

 

 

 

Nämä säännöt tulevat voimaan heti, kun yhdistysrekisteriviranomainen on ne hyväksynyt. Hallituksella 

on valtuudet tehdä sääntöihin viranomaisen ehdottamat kielelliset ja muodolliset korjaukset. 


