ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT
Sääntömuutos rekisteröity Pantentti- ja rekisterihallituksessa 11.4.2017
1§
NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki ja toiminta-alueena Etelä-Pohjanmaan alue.
2§
YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan työskennellä etenevien muistisairauksien ja vaikeiden
muistioireiden haittavaikutusten vähentämiseksi, ennaltaehkäisemiseksi sekä valvoa näistä oireista
kärsivien yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja yleisiä taloudellisia etuja ja toimia heidän omaistensa
yhdyselimenä.
3§
YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää muistisairaiden ja heidän omaistensa etua ja
yhteydenpitoa, harjoittaa valistus-, tiedotus-, julkaisu-, koulutus- ja neuvontatoimintaa. Lisäksi yhdistys
antaa lausuntoja ja toimii asiantuntijana kehittämässä muistisairauksien hoitomahdollisuuksia sosiaali- ja
terveydenhuollossa; edistää erityisesti avohoidon mahdollisuuksia. Yhdistys toimii yhteistyössä alueensa
viranomaisten ja toimintaansa liittyvien järjestöjen kanssa. Hallituksen päätöksellä voidaan perustaa eri
paikkakunnille yhdistyksen rekisteröimättömiä paikallisosastoja (alaosastoja) paikallisen toiminnan
tehostamiseksi.
4§
TOIMINNAN RAHOITUS
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita
toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja arvopapereita. Yhdistys voi harjoittaa
toimintansa rahoittamiseksi kustannustoimintaa ja toimialaansa kuuluvien pienten artikkelien myyntiä sekä
järjestää maksullisia luentotilaisuuksia, kursseja, arpajaisia, myyjäisiä, rahankeräyksiä, juhla-, huvi- ja muita
samantapaisia yleisötilaisuuksia. Yhdistys voi harjoittaa eriasteista sosiaalipalvelutoimintaa, joka
välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan.
5§
JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö ja
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää näiden sääntöjen 2. §:ssä ilmenevän tarkoituksen
toteuttamista sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä
oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen kansalainen, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi voidaan kutsua henkilö, joka erittäin ansiokkaalla tavalla on
vaikuttanut yhdistyksen toimintaan. Varsinainen jäsen tai kannattajajäsen merkitään jäsenrekisteriin
yhdistyksen jäsenmaksun maksamisen jälkeen.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Saavutetut
jäsenedut säilyvät.

6§
JÄSENMAKSU
Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava vuosittainen jäsenmaksu. Jäsenmaksujen
suuruudet on yhdistyksen syyskokous määrännyt seuraavaksi kalenterivuodeksi erikseen kummallekin
jäsenryhmälle. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaita jäsenmaksuista.
7 § JÄSENEN EROAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla. Yhdistyksen hallitus voi
erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä.
Erottamispäätöksestä voi jäsen valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen
hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Asia on käsiteltävä
ensimmäisessä mahdollisessa yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa.
8§
PÄÄTÖSVALTA
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa
lainmukaisena hallituksena yhdistyksen hallitus.
9§
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous sekä ylimääräinen yhdistyksen kokous.
Kevätkokous pidetään kunakin vuonna maaliskuun-huhtikuun aikana ja syyskokous vastaavasti lokamarraskuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta
pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden
(21) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien.
10§
KOKOUSKUTSU
Kokouskutsu on julkaistava syyskokouksen määräämässä lehdessä vähintään seitsemän (7) vuorokautta
ennen kokousta tai lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle samassa ajassa tai ilmoitettava yhdistyksen
kotisivuilla samassa ajassa. Kokouskutsussa on mainittava aika, paikka ja käsiteltävät asiat.
11§
ÄÄNIMÄÄRÄ JA ÄÄNIVALTA
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella ja
kannattajajäsenellä yksi (1) ääni. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä
säännöissä muualla toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä, yhdistyksen hallituksen jäsenellä ja
tilintarkastajalla on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus. Yhdistyksen kokous voi sallia läsnäolo-oikeuden
myös muille henkilöille.
12§
ESTEELLISYYS YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta
koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa
saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

13§
ALOITEOIKEUS
Aloiteoikeus on yhdistyksen jäsenellä ja yhdistyksen hallituksella. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttava
aloite on jätettävä yhdistyksen hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa
käsiteltäväksi haluttava aloite vastaavasti syyskuun loppuun mennessä.
14§
SYYSKOKOUS
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa
kokouksen
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5. Hyväksytään yhdistyksen hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. Määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävät jäsenmaksut
7. Hyväksytään yhdistyksen hallituksen laatima talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi
kalenterivuodeksi
9. Vahvistetaan yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi kalenterivuodeksi
10. Valitaan yhdistyksen hallituksen muut vähintään neljä (4) kuitenkin enintään kahdeksan (8) jäsentä
seuraavaksi kalenterivuodeksi
11. Valitaan toiminnan tai tilintarkastaja ja varatarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja
hallintoa. Tilintarkastusta suorittamaan voidaan valita myös tilintarkastusyhtiö, jonka piiristä tällöin
nimetään vastuuhenkilö.
15§
KEVÄTKOKOUS
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
6. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta ja päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7. Käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat tai jäsenten sääntöjen mukaisesti esille tuomat
asiat.
16§
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle.
17§
YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu yhdistyksen puheenjohtaja ja
vähintään neljä (4) mutta enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitus valitaan syyskokouksessa ja sen
toimintakausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Sihteerin ja muut tarpeelliseksi katsotut toimihenkilöt voi hallitus valita
ulkopuoleltakin. Hallitus voi määräajaksi tai erityistä tehtävää varten asettaa toimikuntia, joille se
tarvittaessa vahvistaa ohjesäännön.

18§
HALLITUKSEN KOKOUS
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista
jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan, ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
19§
HALLITUKSEN TEHTÄVÄ
Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti
- johtaa ja valvoo yhdistyksen yleistä toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen
päätösten mukaisesti
- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
- tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
- hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää heistä luetteloa sekä päättää jäsenten erottamisesta
- asettaa tarpeelliset toimikunnat
- määrittää yhdistyksen toimihenkilöiden toimintavaltuudet
- huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta
- huolehtia siitä, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa, kun laki ja hyvä tapa vaativat
- ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä työehdot
- pitää yhteyttä kotimaassa ja ulkomailla muihin alan järjestöihin
20§
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
yhdessä sihteerin tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa.
21§
TOIMINTA- JA TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja
tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen
kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on ne palautettava lausuntoineen hallitukselle viimeistään seitsemän
(7) vuorokautta ennen mainittua kokousta. Yhdistyksen tilintarkastajien tulee olla riittävästi perehtyneitä
tehtäviinsä.
22§
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.
23§
YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä
tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ja siihen vaaditaan kussakin kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua
lakkautetuksi luovutetaan sen varat käytettäväksi muistisairauksien tutkimustyöhön.
24§
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

