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Säännöt:

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen virallinen nimi on "Uskontojen uhrien tuki UUT ry".
Ruotsiksi yhdistyksestä käytetään nimeä "Stödföreningen för
religioners offer rf." Yhdistyksestä käytetään kansainvälisissä
yhteyksissä englanninkielistä nimeä "Support for Victims of
Religions" tai "UUT". Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään
nimitystä "Uskontojen uhrien tuki UUT ry", "yhdistys", "UUT" tai
"UUT ry". Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ Toiminnan tarkoitus

UUT:n tarkoituksena on:

1) toimia Suomessa sen puolesta, että uskonyhteisöissä ja niitä
muistuttavissa yhteyksissä esiintyvät ongelmat kuten hengellinen
väkivalta vähenee ja että uhrit saavat tukea. Hengellisellä
väkivallalla tarkoitetaan monenlaista uskonnollisissa yhteisöissä ja
niitä muistuttavissa yhteyksissä esiintyviä ongelmia, joihin
sisältyvät esimerkiksi yhteisön nykyisiin tai entisiin jäseniin
kohdistunut tai kohdistuva pelottelu, manipulointi, seksuaalinen- ja
perheväkivalta, sosiaalinen eristäminen ja muu vahingollinen
kontrollointi sekä fyysinen väkivalta, taloudellinen riisto sekä
näiden ongelmien piilottelu yhteisöissä.

2) toimia sen puolesta, että yhteisöissä alisteisessa ja heikossa
asemassa olevien ihmisryhmien kuten naisten, lasten ja seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asema paranisi.

3) toimia niiden yhdistyksenä, jotka ovat kiinnostuneita edistämään
tavoitteitamme.

3§ Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi UUT:

1) järjestää vertaistukitoimintaa uskonyhteisöissä vaikeuksia
kokeneille

2) tiedottaa toiminnastaan ja uskonyhteisöissä esiintyvistä
ongelmista sekä ehdottaa niihin ratkaisuja

3) osallistuu ja vaikuttaa yhteiskunnassa käytävään keskusteluun ja
päätöksentekoon, antaa koulutusta ja tekee selvityksiä ja
tutkimuksia

4) järjestää vapaaehtoistoimintaa päämääriensä edistämiseksi

5) järjestää tilaisuuksia ja kampanjoita

6) toimii yhteistyössä samoja päämääriä Suomessa ja muissa maissa
ajavien järjestöjen ja muiden tahojen kanssa



Sivu: 2(4)

7) voi olla jäsenenä muissa samankaltaisia päämääriä edistävissä
järjestöissä

8) toimii muutenkin tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi UUT voi vastaanottaa avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja, kerätä jäsenmaksuja sekä järjestää
rahankeräyksiä ja arpajaisia. UUT voi omistaa ja hallita
arvopapereita sekä kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys hankkii
tarvittaessa toiminnalleen asianmukaisen luvan.

4§ Jäsenet

Hallitus voi hyväksyä UUT:n varsinaiseksi jäseneksi luonnollisen
henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. UUT:n
kannatusjäseniksi hallitus voi hyväksyä oikeustoimikelpoisen
yhteisön, säätiön ja yksityisen luonnollisen henkilön, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä haluaa tukea yhdistyksen
tarkoitusta ja toimintaa.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota UUT:sta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on
jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta yhdeltä
toimintavuodelta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
vahingoittanut huomattavasti yhdistystä tai ei enää täytä UUT:n
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6§ Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä sekä kannatusjäseniltä perittävän
jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Maksut
voivat olla erisuuruisia varsinaisille jäsenille sekä
kannatusjäsenille. Työttömille, opiskelijoille, eläkeläisille ja
vähävaraisille varsinaisille jäsenille voidaan vahvistaa alennettu
jäsenmaksu. Jäsenmaksu voi kannatusjäsenillä olla erisuuruinen
yhteisön koosta ja taloudellisesta tilanteesta riippuen.

7§ Hallitus

UUT:n toimintaa johtaa hallitus, joka valitaan yhdistyksen
syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä. Hallitus
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi (2)
varapuheenjohtajaa, sekä nimeää keskuudestaan tai hallituksen
ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen jäsenen on oltava UUT:n jäsen.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenen
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toimikausi on kolme vuotta. Kukin jäsen voi toimia hallituksen
jäsenenä korkeintaan kaksi (2) kolmen vuoden jaksoa peräkkäin. Kun
hallituksen jäsen valitaan varsinaiseksi puheenjohtajaksi
ensimmäistä kertaa, nollautuu hänen toimikausiensa määrä. Yksi
kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.
Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa, yhdistyksen
kokous voi valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi
kaudeksi. Tämän pykälän tultua voimaan arvotaan hallituksen jäsenten
kesken erovuoroisuudet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla,
näiden joukossa joku puheenjohtajista.

8§ Yhdistyksen nimenkirjoittajat

UUT:n nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
toiminnanjohtaja kukin yksin. Lisäksi nimenkirjoitusoikeus voi olla
henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama
henkilökohtainen valtuutus.

9§ Tilikausi ja tilintarkastus

UUT:n tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta
ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.

10§ Yhdistyksen kokoukset

UUT:n varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous
maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Yhdistyksen
ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä,
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen
kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee eniten ääniä saanut
mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokous voidaan järjestää kasvokkain tapaamisena,
etäyhteyksillä tai näiden yhdistelmänä. Hallitus päättää kasvokkain,
etäyhteyksillä tai näiden yhdistelmällä tapaamisesta.

11§ Kokouskutsu

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
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kirjeillä tai sähköpostitse.

12§ Varsinaiset kokoukset

UUT:n kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja tilintarkastajan
lausunto

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

UUT:n syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
kalenterivuodelle

2) päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

3) valitaan hallituksen jäsenet eroavien tilalle

4) valitaan tilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli UUT:n jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen syys- tai
kevätkokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta.

14§ Yhdistyksen purkamisesta

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden
väliajoin pidettävässä kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys puretaan, sen varat käytetään
johonkin UUT:n tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


