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Yhdistyksen säännöt
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Varkauden Seudun Mielenterveysväki ry ja sen kotipaikka on
Varkaus.
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä työtä vapaaehtoisjärjestönä mielenterveysalalla.
Yhdistys pyrkii kaikin tavoin edistämään ja tukemaan sairastuneiden ja heidän
omaistensa asemaa yhteiskunnassa sekä tekemään ennaltaehkäisevää
mielenterveystyötä. Yhdistys edistää ja järjestää alueellaan kuntoutus-, opinto- ja
virkistystoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) seuraa terveys- ja sosiaalialan lainsäädännön kehitystä ja pyrkii huolehtimaan
mielenterveyshuollon erityisvaatimuksista
2) järjestää kokous-, juhla- ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu- ja
valistustoimintaa
3) pyrkii vaikuttamaan asennekasvatukseen kouluissa ja oppilaitoksissa
4) tekee aloitteita ja ehdotuksia mielenterveystoiminnan kehittämiseksi
5) harjoittaa loma- sekä muuta virkistystoimintaa jäsentensä keskuudessa
6) pyrkii toimimaan läheisessä yhteistyössä sairaaloiden ja kaikkien
mielenterveystyötä tekevien järjestöjen ja laitosten kanssa
7) toimii mielenterveyskuntoutujien koulutusmahdollisuuksien, asuntojen sekä
asuntola- ja suojatyöpaikkojen lisäämiseksi
8) harjoittaa tarpeellista luottamushenkilöiden koulutustoimintaa
9) perustaa ja ylläpitää mahdollisuuksiensa mukaan alueellisia toimintakeskuksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
a) anoo julkisoikeudellisia määrärahoja
b) vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
c) toimeenpanee arpajaisia ja erilaisia keräyksiä.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut
henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan
hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus ja
uusi jäsen merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon.
Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka
ovat huomattavasti edistäneet yhdistyksen toimintaa. Päätös kunniajäseneksi
kutsumisesta tehdään vuosikokouksessa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan
yhdistyksen vuosikokouksessa valita yhdistyksen puheenjohtajana erittäin
ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtaja valitaan hänen eliniäkseen.
Kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä kaikissa yhdistyksen kokouksissa.
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4 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittakoon siitä suullisesti kokouksessa
pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Hallitus katsoo eronneeksi jäsenen, joka on
yhden vuoden ajan laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen yhdistykselle.
Jäsenen voi hallitus erottaa yhdistyksestä, jos hän
– toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti
– toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti
Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan yhdistyksen kokoukseen, jossa hänellä on
oikeus olla läsnä. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle
neljäntoista vuorokauden kuluessa erottamispäivästä, tätä lukuun ottamatta.
Yhdistyksen jäseniltä kannettavien jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruuden
päättää yhdistyksen vuosikokous vuosittain.
5 § Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja, ja vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä sekä
ensimmäinen ja toinen varajäsen.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitaja sekä muut
tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä.
Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin
arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava
toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen
tilikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien on annettava kirjallinen
lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tilikokousta. Yhdistyksen
tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
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9 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava
aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille
postitetuilla kirjeillä, sanomalehti-ilmoituksella tai sähköpostitse.

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään syys-joulukuussa ja tilikokous helmi-huhtikuussa
hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen
kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään
kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt hallitukselle
kirjallisen vaatimuksen.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus
sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenistä. Ylimääräisen kokouksen
kutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokoukseen otetaan käsiteltäviksi. Muutoin
kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin yhdistyksen
kokoukseen. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.
11 § Varsinaiset kokoukset
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
6. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa
toimintavuotta varten
8. Päätetään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, 4—6 varsinaista jäsentä sekä ensimmäinen
ja toinen varajäsen. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa
taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen
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Tilikokous
Yhdistyksen tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
6. Esitetään tilinpäätös, hallituksen laatima toimintakertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen tili- tai
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle
niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12 § Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys on päätetty purkaa, mikä tapahtuu siten, että yhdistyksen vuosikokous
tai sitä varten kutsuttu ylimääräinen kokous 3/4 äänten enemmistöllä annetuista
äänistä asian päättää, jäljelle jäävät varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen yhdistyksen kokouksessa määrättävällä tavalla.

