Länsi-Uudenmaan Neuris ry

SÄÄNNÖT

Neuris i Västra-Nyland rf

SÄÄNNÖT
NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
1§

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan Neuris ry, Neuris i Västra-Nyland rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Lohja ja toimialueena Länsi-Uusimaa. Yhdistyksen
virallinen kieli on suomi. Kokous- ja tiedotuskieli on suomi.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
2§

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yleisiä yhteiskunnallisia etuja ja tasa-arvoa,
toimia yhdyssiteenä ja tukea henkilöitä, joilla on jokin neuropsykiatrinen
toimintahäiriö, kuten autismi, asperger, ADHD, tourette, kielellinen erityisvaikeus tai
muu vastaava neuropsykiatrinen tila (jatkossa kohderyhmä). Toiminta koskee myös
kohderyhmän perheitä.

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. tukee jäsentensä ja heidän läheistensä elämän laadun ja olosuhteiden
parantamista,
2. tekee esityksiä ja antaa lausuntoja toimialueensa viranomaisille kohderyhmänsä
henkilöiden ja heidän perheiden elämän laadun parantamiseksi,
3. edistää kohderyhmänsä henkilöiden ja heidän perheiden järjestäytymistä ja
verkostoitumista,
4. toimii toimialueellaan yhdyssiteenä kohderyhmäänsä liittyvissä asioissa,
5. toimii kohderyhmän henkilöiden ja omaisten edunvalvojana,
6. tukee ja järjestää kohderyhmään liittyen koulutusta ja tiedotustoimintaa,
7. tukee ja järjestää kohderyhmään liittyvää virkistystoimintaa, kuntoutusta ja
asumispalveluja.

TOIMINNAN TUKEMINEN
4§

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi
järjestää myyjäisiä ja rahankeräyksiä toimialueellaan. Yhdistys voi myös harjoittaa
majoitus- ja ravitsemusliikettä.

JÄSENET
5§

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen luonnollinen
henkilö, joka haluaa edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen
toteuttamista.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö
ja säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
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Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti. Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen hyväksyy
yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua oikeuskelpoinen luonnollinen henkilö, joka erittäin
ansiokkaalla tavalla on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan. Kunniajäsenen kutsuu
yhdistyksen kokous.
6§

Jokainen yhdistyksen jäsen suorittaa kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka
suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri
jäsenryhmille.

7§

Yhdistyksen jäsenet voivat tarpeen mukaan muodostaa rekisteröimättömiä osastoja
ja kerhoja, joiden toimintaohjeet hallitus hyväksyy.

8§

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla erostaan yhdistyksen
kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan kolmen
kuukauden kuluttua eroilmoituksen saapumisesta.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta erottaa jäsenen, joka on jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; joka on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä; tai joka ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle on varattava tilaisuus
selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun
maksamatta jättäminen.
Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on
jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta ennen kalenterivuoden joulukuun ensimmäistä
päivää. Muusta syystä kuin jäsenmaksun maksamatta jättämisestä tapahtuvaa
erottamista käsittelevä hallituksen ehdotus on vietävä asianosaiselle tiedoksi
kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen yhdistyksen sääntömääräistä kokousta,
jossa asiaa käsitellään. Hallituksen ehdotuksessa ja myös yhdistyksen kokouksen
päätöksessä on mainittava erottamisen syy.
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen
omaisuuteen.

HALLINTOELIMET
9§

Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat
vuosikokous ja tarvittaessa ylimääräinen kokous.
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus.
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10 §

Vuosikokous pidetään vuosittain helmi- tai maaliskuussa. Vuosikokouksen
tarkemman ajankohdan ja paikan määrää hallitus.
Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisen asian käsittelemiseksi.
Tällöin kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun
asianmukainen pyyntö on saapunut hallitukselle.

11 §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille postitse ja sähköpostina,
vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on
mainittava käsiteltävät asiat.

12 §

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä
yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta. Kannatusjäsenen ollessa juridinen henkilö, sen edustajalla on oltava
asianmukainen valtakirja.
Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä, ellei muualla näissä
säännöissä erityisessä tapauksessa toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, mutta suljetuin lipuin toimitettavassa äänestyksessä
ja vaalissa arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänestys on avoin,
ellei suljettua äänestystä pyydetä ja pyyntöä kannateta. Vaali on toimitettava
suljetuin lipuin.

13 §

Aloiteoikeus yhdistyksen vuosikokoukselle on varsinaisella jäsenellä ja
kunniajäsenellä. Aloite on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle vähintään
kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen sitä sääntömääräistä kokousta, jossa se
halutaan käsiteltäväksi.

14 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus,
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa,
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. Esitellään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä
toiminnantarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta,
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille,
7. Määrätään jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle,
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi,
9. Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi,
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja,
11. Päätetään hallituksen suuruudesta,
12. Valitaan hallituksen muut jäsenet,
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13. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset
varatoiminnantarkastajat, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika,
14. Valitaan edustajat yhdistyksen edustamien liittojen vuosikokouksiin,
15. Päätetään tarvittaessa yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen
toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, tai yhdistyksen
purkamisesta,
16. Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle.
HALLITUS
15 §

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään kahdeksan
muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on
vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Muut toimihenkilöt yhdistyksen hallitus voi valita keskuudestaan tai kutsua
ulkopuoleltaan.
Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen erityisiä tarkoituksia varten työvaliokuntia
tai toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa johtosäännön.

16 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään
puolet hallituksen muista jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
puolet muista jäsenistä on läsnä.
Hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Asiat ratkaistaan
äänestyksessä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 §

Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti:
1. johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten
päätösten mukaisesti,
2. valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat päätösehdotuksiksi ja
kutsua yhdistyksen kokous koolle sekä huolehtia äänestysten toimeenpanosta,
3. tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi,
4. hyväksyä jäsenet, 5 §:n mukaisesti,
5. huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta,
6. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia työehdot,
7. hoitaa jäsenyyden vaatima yhteydenpito ja asiakirjojen hoito niihin liittoihin,
jonka jäsen yhdistys on,
8. pitää yhteyttä viranomaisiin sekä kohderyhmien parissa työskenteleviin koti- ja
ulkomaisiin yhteisöihin ja säätiöihin.
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NIMEN KIRJOITTAMINEN
18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä
hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen tähän tehtävään määräämän luottamus- tai
toimihenkilön kanssa, aina kaksi yhdessä.

TILIKAUSI JA TOIMINNATARKASTUS
19 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen
liittyvät asiakirjat toiminnantarkastajille viimeistään kolmekymmentä (30)
vuorokautta ennen vuosikokousta.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA PURKAMINEN
20 §

Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa
vuosikokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

21 §

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen
kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kuusikymmentä (60) vuorokautta, ja
siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistö annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautumisesta johtuvista selvitystoimista huolehtii hallitus, jollei
yhdistys ole valinnut hallituksen tilalle erikseen selvitysmiestä. Selvitystoimiin ei
kuitenkaan ole tarpeen ryhtyä, jos yhdistys purkautumisesta päättäessään on samalla
hyväksynyt hallituksen laatiman loppuselvityksen, jonka mukaan yhdistyksellä ei ole
velkoja.
Yhdistyksen purkautuessa, tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat
sääntöjen 2 §:n määrittelemiin tarkoituksiin sillä tavalla, kun yhdistyksen
jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous määrää.

22 §

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Saavutetut jäsenoikeudet
säilyvät.
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