
AITO AVIOLIITTO YHDISTYS - 
SÄÄNNÖT
1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Aito avioliitto ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 
Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Äkta äktenskap rf ja englanninkielinen 
nimi on Original Marriage Association.

2 § TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa miehen ja naisen välisen 
avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä 
instituutiona suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Lisäksi 
yhdistyksen tarkoituksena on edistää lapsen oikeutta tuntea sekä isänsä että 
äitinsä ja olla heidän hoidettavanaan koko lapsuusaikansa mikäli mahdollista. 
Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää lapsen terveen sukupuoli-
identiteetin kehittymistä siten, että pojan kasvua mieheksi ja tytön kasvua 
naiseksi tuetaan vahvistamalla sukupuolten luontaista erilaisuutta, sekä 
turvaamalla lapselle myös adoptiotilanteessa perhemalli, jossa lapsella on 
sekä isä että äiti.

3 § TOIMINNAN LAATU
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja 
koulutustoimintaa, käyttää eri median muotoja, järjestää yleisiä kokouksia ja 
yleisötapahtumia, palkata työntekijöitä ja tukea tutkimustoimintaa sekä 
yhdistyksen tarkoituksen mukaista asiaa edustavia poliittisia ja muita tahoja. 
Tuki voi olla myös mm. rahallista tukea. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 
kerätä jäsenmaksuja, järjestää keräyksiä, omistaa irtainta ja kiinteää 
omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia myös nimettömänä ja testamentteja. 
Yhdistyksen tuloja voivat olla yhdistykselle pysyviksi rahastoiksi lahjoitettujen 
varojen tulot sekä kiinteistöjen myynti- ja vuokratulot. Yhdistys voi myös 
valmistaa tai valmistuttaa sekä myydä yhdistyksen nimellä, logolla, 
kampanjatunnuksilla tai www-osoitteilla varustettuja pientarvikkeita. Näistä 
kertyneet varat käytetään yhdistyksen toiminnan hyväksi. Yhdistys voi hakea 
toiminnalleen avustusta ja muuta tukea. Yhdistys voi toimia yhteistyössä 
muiden vastaavanlaisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa sekä Suomessa 
että kansainvälisesti. Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. 
Yhdistys sitoutuu kaikessa toiminnassaan Yhdistyneiden kansakuntien 
10.12.1948 hyväksymään ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen 



sekä Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 20.11.1989 hyväksymään 
Yleissopimukseen lapsen oikeuksista.

4 § JÄSENET
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka 
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä sitoutuu niihin. Jäsenet 
hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsen on velvollinen 
maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. 
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen 
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
Kannatusjäsenille lähetetään vähintään kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen 
uutiskirje myös haluttaessa postitse ja annetaan 15%:n alennus yhdistyksen 
järjestämiin maksullisiin tapahtumiin sekä 10% alennus yhdistyksen 
verkkokauppaan. Yrityksien ja yhteisöjen valitsemalle yhdelle edustajalle 
annetaan samat edut kuin yksityisille kannatusjäsenille ja saavat logonsa 
halutessaan yhdistyksen www-sivuille. Varsinaisilla jäsenillä on kaikki samat 
edut, mutta lisäksi saavat kutsun yhdistyksen kokouksiin ja heillä on 
äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksessa.

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

6 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Jäsenet maksavat jäsenmaksua. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta 
jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 
erikseen kummallekin ryhmälle päättää vuosikokous. Eläkeläisille, 
opiskelijoille, työttömille sekä muille vähävaraisille voidaan vahvistaa alempi 
jäsenmaksu kuin muille jäsenille.

7 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 3 - 8 varsinaista jäsentä sekä 
1 varajäsen. Hallitusten jäsenten lukumäärästä päättää vuosikokous. 



Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenen yksi vuosi. 
Parillisina vuosina valitaan vähintään kolme mutta enintään neljä jäsentä ja 
varajäsen, parittomina vuosina vähintään kolme mutta enintään neljä jäsentä 
ja varajäsen. Jäsenten toimikausi vaihtuu kalenterivuoden vaihtuessa. Jos 
hallituksen jäsen pyytää eroa, hänen tilalleen valitaan uusi jäsen seuraavassa 
yhdistyksen kokouksessa hallituksesta eronneen jäsenen lopputoimikaudeksi. 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa 
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan 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 puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja yksin sekä sihteeri tai rahastonhoitaja sekä hallituksen 
erikseen nimeämät henkilöt, kaksi yhdessä.

9 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen 
ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/
tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. 
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen 
kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 
Kokousajat ja -paikat määrää hallitus. Yhdistyksen vuosikokous pidetään 
vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua 
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen 
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 
hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu jäsenen 



esitys on kirjallisesti toimitettava hallitukselle viimeistään viisi viikkoa ennen 
kokousta. Hallituksen on annettava siitä lausuntonsa. Yhdistyksen 
kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen, joka 
kahden kuukauden ajan on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen, ei saa 
käyttää äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. 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.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN 
KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 
vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse, yhdistyksen verkkosivulla ja/tai 
muulla vuosikokouksessa hyväksytyllä tavalla.

12 § VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/

toiminnantarkastajien lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 

jäsenmaksun suuruus
8 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa sekä heille 

varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat
9 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN 
PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta 
tai yhdistyksen purkamisesta. Tarkoituksensa turvaamiseksi yhdistys säilyttää 
muuttamattomana näiden sääntöjen 2 § todetun yhdistyksen tarkoituksen ja 
sääntöjä voidaan tältä osin muuttaa vain yksimielisellä päätöksellä. 



Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen 
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä 
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan 
tarkoitukseen.


