POHJOIS-KARJALAN MIELENTERVEYSOMAISET - FINFAMI RY
SÄÄNNÖT

1§ YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys, nimi on Pohjois-Karjalan
mielenterveysomaiset - FinFami ry. Yhdistys voi käyttää epävirallisissa yhteyksissä lyhennettä P-K:n
mielenterveysomaiset.
Kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu ja toimialueena seuraavat kunnat: Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka,
Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo.

2§ TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyskuntoutujien omaisten ja lähiverkoston hyvinvointia,
toimia heidän edunvalvojanaan ja olla mukana kehittämässä mielenterveystyötä.

3§ TOIMINTA
Yhdistyksen toimintamuodot tarkoituksen toteuttamiseksi ovat:
- omaisten edunvalvonta, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen, myönteisen
asenneilmapiirin edistäminen ja päätöksentekoon vaikuttaminen
- ryhmätoiminta
- tukihenkilö- ja vertaistoiminta
- koulutus, tiedottaminen ja julkaisutoiminta
- omaisvalmennus- ja kurssitoiminta
- virkistystoiminta
- yhteistyö eri viranomaisten ja järjestöjen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa
- kehittämishankkeet, kokeilutoiminta ja tutkimustyö
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä
järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.
Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen edun hankkimiseen.

4§ JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt. Kannattajajäseniksi voivat liittyä yhteisöt
ja säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Lisäksi yhdistyksellä voi olla
kunniajäseniä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kokouksessa henkilö,
joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsenyydestä sellainen jäsen, joka on toiminnallaan
vahingoittanut yhdistystä. Jäsenelle tarjotaan mahdollisuus tulla kuulluksi ennen mahdollista
erottamispäätöstä.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa sellainen jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan
yhdistykselle kahteen kalenterivuoteen.
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

5§ JÄSENMAKSUT
Varsinaiset ja kannattajajäsenet maksavat yhdistykselle vuosittain syyskokouksen määräämän
jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät maksa yhdistykselle jäsenmaksua.

Hallinto
Yhdistyksen päättävänä ja valvovana elimenä on yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä hallitus.

6§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, 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 kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus kaikilla varsinaisilla ja kunniajäsenillä. Päätökset tehdään avoimella
äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi näiden sääntöjen 12§:ssä mainitussa asiassa.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin,
jolloin äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa.

7§ KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- käsitellään ja hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus
- esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8§ SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marras-joulukuussa.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- päätetään hallituksen jäsenten määrästä
- valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
- valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
- vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
- vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvio
- vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun suuruus
- valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, että asia voidaan
valmistella hallituksessa ja sisällyttää kokouskutsuun.

9§ HALLITUS
Syyskokouksessa valitun hallituksen toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alussa.
Hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä
sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteerinä toimii
hallituksen tähän tehtävään määräämä yhdistyksen työntekijä.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen hallituksen
jäsenen läsnä ollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen puheenjohtajan ja muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi kestää kaksi vuotta.
Kerrallaan erovuorossa on puolet (1/2) hallituksen varsinaisista jäsenistä ja toinen varajäsenistä.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä yli puolen tulee olla mielenterveyskuntoutujien ja
-potilaiden omaisia tai läheisiä.
Hallituksen tehtävänä on:
- valvoa ja hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen määräämin valtuuksin ja yhdistyksen kokousten
tekemien päätösten mukaan
- valmistella ja esitellä jäsenten yhdistyksen kokoukselle tekemät ehdotukset
- valvoa, että yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti
- laatia vuosittain yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus
- valmistella vuosittain yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
- ottaa ja erottaa yhdistyksen toimintaan tarvittavat työntekijät sekä asettaa tarvittavat työryhmät ja
toimikunnat

10§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa tai hallituksen
määräämä yhdistyksen toimihenkilö yksin.

11§ TILIT JA TALOUDEN TARKISTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta ja
tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

12§ 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.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat mielenterveyttä edistäviin
tarkoituksiin tavalla, jonka yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

13§ SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Säännöt on hyväksytty Omaiset mielenterveystyön tukena Pohjois-Karjalan yhdistys ry:n sääntömääräisessä
kevätkokouksessa 20.4.2011 sekä sääntömääräisessä syyskokouksessa 23.11.2011.

Yhdistyksen nimenmuutos on hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa 16.4.2015 sekä sääntömääräisessä
syyskokouksessa 25.11.2015.

