
Vakaumusten tasa-arvo VATA ry:n

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Vakaumusten tasa-arvo VATA ry ja sen kotipaikka on Tampere.

Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi.

2 § Tarkoitus, tavoitteet ja toiminnan laatu

Yhdistyksen  tarkoituksena  on  edistää  katsomusvapautta  ja  vakaumusten  tasa-arvoa 
Suomessa.  Tavoitteena  on  saada  kaikki  lain  ja  hyvien  tapojen  mukaiset  katsomukset  ja 
vakaumukset  tasa-arvoiseksi  kaikessa  lainsäädännössä  ja  toiminnassa.  Yhdistyksen 
tavoitteena on yhteiskunta, jossa valtio ei ota mitään virallista kantaa katsomuksiin eikä anna 
millekään katsomusryhmälle tai aatteelle erityisoikeuksia.

Toteuttaakseen tarkoitustaan yhdistys ylläpitää ja kehittää internet-sivustoja, tekee valistus-, 
neuvonta- ja kasvatustyötä, tuo esille katsomusryhmien oikeudellisia ongelmia järjestämällä 
keskustelutilaisuuksia  ja  kokouksia  sekä  harjoittamalla  julkaisutoimintaa  sekä  puolustaa 
vähemmistöryhmiä heihin kohdistuvia katsomusvapauden loukkauksia vastaan muun muassa 
tekemällä aloitteita eri viranomaisille.

Yhdistys voi tarkoitustaan varten omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää 
omaisuutta,  harjoittaa  yhdistyslain  5  §:n  tarkoittamaa  elinkeinoa  tai  ansiotoimintaa, 
vastaanottaa  lahjoituksia  ja  testamentteja  sekä  toimeenpanna  arpajaisia,  myyjäisiä  ja 
rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.

Yhdistys  voi  liittyä  jäseneksi  toimintaansa  tukeviin  yhdistyksiin.  Päätöksen  yhdistyksiin 
liittymisestä tai niistä eroamisesta tekee yhdistyksen kokous.

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

3 § Jäsenet ja jäseneksi pääseminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt 
henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteet.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, 
tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.
Kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.



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  velvoitukset,  joihin  hän  on  yhdistykseen 
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai  sen ulkopuolella vahingoittanut 
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 
päättää syyskokous, kummallekin jäsenryhmälle erikseen.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus,  johon kuuluu syyskokouksessa valitut  puheenjohtaja ja 
vähintään neljä  (4),  mutta  enintään kahdeksan (8)  varsinaista  jäsentä,  sekä vähintään ei 
yhtään  (0),  mutta  enintään  neljä  (4)  varajäsentä.  Myös  varajäsenille  on  aina  lähetettävä 
kokouskutsu  hallituksen  kokouksiin  ja  heillä  on  läsnäolo-  ja  puheoikeus  hallituksen 
kokouksissa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus  valitsee  keskuudestaan  varapuheenjohtajan  sekä  ottaa  keskuudestaan  tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai 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 yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi 
heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.



8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.   

Tilinpäätös  tarvittavine  asiakirjoineen  ja  hallituksen  vuosikertomus  on  annettava 
tilintarkastajalle  viimeistään  kolme  (3)  viikkoa  ennen  kevätkokousta.  Tilintarkastajan  tulee 
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen  kevätkokous  pidetään  toukokuun  loppuun  mennessä  ja  syyskokous  loka-
joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai milloin sellainen on yhdistyslain 20 §:n mukaisesti pidettävä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä 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.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta 
ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostiviestillä heidän ilmoittamaansa 
sähköpostiosoitteeseen.

11 § Vuosikokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) hallituksen toimintakertomus kuluneelta kalenterivuodelta 

b) esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus kuluneelta tilikaudelta 

c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle 

d) keskustellaan ja päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista huomioonottaen 
yhdistyslain määräykset.



Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavaksi vuodeksi 

b) hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi 

c) päätetään toimihenkilöiden palkkioista 

d) toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali 

e) toimitetaan hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali 

f) toimitetaan tilintarkastajan ja varatilitarkastajan vaali

g) keskustellaan ja päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista huomioonottaen 
yhdistyslain määräykset. 

12 § Sääntöjen muutokset

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kaksi kolmasosaa 
(2/3)  annetuista  äänistä  sitä  puoltaa.  Kokouskutsussa  on  mainittava  sääntöjen 
muuttamisesta.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistyksen purkamisesta tehdään ehdotus hallitukselle tai yhdistyksen kokoukselle, on 
asia käsiteltävä kahdessa (2) seuraavassa vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä 
yhdistyksen kokouksessa. Päätös yhdistyksen purkamisesta pannaan täytäntöön ainoastaan 
silloin, kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa kummassakin 
kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys on edellisessä kohdassa sanotulla tavalla päätetty purkaa, joutuu sen omaisuus 
yhdistyksen  tarkoitusperiä  toteuttavalle  rekisteröidylle  yhdistykselle  käytettäväksi  näiden 
sääntöjen toisessa (2) §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseksi. Päätöksen mainitunlaisesta 
yhdistyksestä tekee purkamispäätöksen tekevä yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen  tullessa  lakkautetuksi  joutuu  sen  omaisuus  samaan  tarkoitukseen  kuin 
yhdistyksen purkamisessa.

--------------------     

Nämä  säännöt  on  hyväksytty  yhdistyksen  perustamiskokouksessa  19.3.2007  ja  merkitty 
yhdistysrekisteriin 13.6.2007.


