FORSSAN SEUDUN MUISTI RY (12.11.2018)

1§
NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUA
Yhdistyksen nimi on Forssan seudun MUISTI ry ja yhdistyksen kotipaikka on Forssa ja toimialueena
Forssan seudun kaupungit ja kunnat.
2§
YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on Muistiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä:
- edistää muistisairaiden ja heidän omaistensa ja läheisten elämänlaatua
- vaikuttaa muistisairaiden ja heidän omaistensa oikeuksien toteutumiseen
- tukea muistihäiriöisiä ja heidän omaisiaan sekä läheisiään sairauden eri vaiheissa
- ehkäistä muistihäiriöiden ja dementiaa aiheuttavien sairauksien haittavaikutuksia
- ennaltaehkäistä muistisairauksia ja edistää aivoterveyttä
3§
TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS
-

-

kuuluu jäsenenä ja pitää yhteyttä alan keskusliittoon tai muihin tarpeellisiksi katsomiinsa järjestöihin
edistää muistihäiriöisten ja muistisairautta sairastavien sekä heidän omaistensa etuja ja osallisuutta,
sosiaaliturvaa, kuntoutusta, tiedonsaantia ja tiedonhallintaa tekemällä aloitteita, olemalla
yhteistyössä alan viranomaisten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa erityisesti omalla toimintaalueellaan ja toimimalla muilla vastaavilla tavoilla etujärjestönä
harjoittaa muistioireisiin ja eteneviin muistisairauksiin liittyvää tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja
neuvontatoimintaa
neuvoo ja ohjaa jäseniään muistioireista ja etenevistä muistisairauksista ja niiden hoitoa koskevissa
kysymyksissä
tukee ja toteuttaa tutkimus- ja koulutustoimintaa
edistää muistisairauksien hoitoa ja muita tukimuotoja
antaa lausuntoja ja tekee esityksiä asianomaisille valtion, kunnan ym. elimille
kehittää muistioireiden ja etenevien muistisairauksien hoitomahdollisuuksia ja sosiaalista huoltoa ja
edistää erityisesti avohoidon mahdollisuuksia
kehittää, järjestää ja tuottaa palveluja

4§
TOIMINTANSA TUKEMISEKSI YHDISTYS
-

voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
voi omistaa, hallita ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.
voi harjoittaa kustannustoimintaa, muistoesineiden myyntiä, myyjäisiä sekä järjestää maksullisia
luentotilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.
voi perustaa ja ylläpitää voittoa tavoittelematta eri asteisia hoiva- ja lepokoteja muistihäiriöisille tai
muistisairautta sairastaville ja heidän omaiselleen.

5§
YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen
henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla
vaikuttanut ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
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6§
JÄSENMAKSU
Varsinaisen jäsenen on liittyessään suoritettava vuosittainen jäsenmaksu.
Jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Kannattajajäsenen on vuosittain suoritettava kannatusjäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen
syyskokous on määrännyt seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaita jäsenmaksusta.
7§
JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen on muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt
jäsenmaksunsa maksamisen, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden
ehtoja.
Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen
asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Erottamispäätöksestä voi jäsen valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen
yhdityksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan.
Asia on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa yhdistyksen kokouksessa.
8§
HALLINTOELIMET
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa
lainmukaisena hallituksena yhdistyksen hallitus.
9§
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmimaaliskuun aikana ja syyskokous vastaavasti loka-marraskuun 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. 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.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Jos etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista, siitä
ilmoitetaan kokouskutsussa.
11§
ÄÄNIMÄÄRÄ JA ÄÄNIVALTA
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella, varsinaisella
jäsenellä yksi (1) ääni. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä
säännöissä muualla ole toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kannattajajäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä,
yhdistyksen hallituksen jäsenellä, joka ei ole yhdistyksen äänioikeutettu jäsen ja tilintarkastajalla on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokous voi sallia läsnäolo-oikeuden myös muille
henkilöille. Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista tietoliikenneyhteyden tai muun
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teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana. Hallitus päättää vuosikokouksen
etäosallistumisen mahdollisuudesta ja käytännöistä sekä ilmoittaa siitä myös kokouskutsussa.

12§
ALOITEOIKEUS
Aloiteoikeus on yhdistyksen jäsenellä ja yhdistyksen hallituksella. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi
haluttu aloite on jätettävä yhdistyksen hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa
käsiteltäväksi haluttu aloite vastaavasti syyskuun loppuun mennessä.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 päivää ennen kokousta, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun. Vuosikokousten osalta aloitteet on myös etäosallistumisen osalta tehtävä
samassa määräajassa.
13§
SYYSKOKUS
syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa
kokouksen
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 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 jäsenmaksujen suuruudet
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 jäsenet erovuoroisten sijaan
11. valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan
kalenterivuoden tilejä ja hallintoa
12. Valitaan edustajat liiton kokoukseen
13. Määrätään, millä tavalla yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava 10 pykälän asettamissa
rajoissa
14. Käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat tai jäsenten sääntöjen mukaisesti esille
tuomat asiat
14§
KEVÄTKOKOUS
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yhdistysken puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus/ toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä kalenterivuodelta
ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
Käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat tai jäsenten sääntöjen mukaisesti esille
tuomat asiat
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15§
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon.
16§
YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu
puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) mutta enintään (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista
jäsentä. Hallituksen varajäseniä valitaan 1 – 5, kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia
vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.
Hallitus valitaan syyskokouksessa ja sen toimintakausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Muut tarpeelliseksi katsotut
toimihenkilöt voi hallitus valita ulkopuoleltakin. Hallitus voi määräajaksi tai erityistä tehtävää varten
asettaa toimikuntia, joille tarvittaessa vahvistaa ohjesäännön. Nimetyillä asiantuntija- ja varajäsenillä on
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
17§
HALLITUKSEN KOKOUS
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on kutsuttava koolle kahden viikon kuluessa em. pyynnön jättämisestä. Hallitus on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista
jäsenistä on läsnä. Hallituksen jäsenen etäosallistuminen yhdistyksen hallituksen kokoukseen on
mahdollista tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana.
hallituksen kokoukset voidaan pitää tarvittaessa myös kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen
jäsenet siihen suostuvat. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan,
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
18§
HALLITUKSEN TEHTÄVÄ
Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti
- johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten
mukaisesti
- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokouksen koolle
- tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
- hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
- huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta
- huolehtia siitä, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjapitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat ja hoitaa
yhdistyksen taloutta ja toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokoustan päätösten mukaan sekä
määräaikoina
- pitää yhteyttä kotimaassa ja ulkomailla muihin alan järjestöihin
19§
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
yhdessä sihteerin tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa.
20§
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 toiminnantarkastajalle, jonka on
ne palautettava lausuntoineen hallitukselle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen mainittua
kokousta. Yhdistyksen toiminnantarkastajan tulee olla riittävästi perehtynyt tehtäviinsä.
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21§
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
22§
YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä
tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ja siihen vaaditaan kussakin kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan varat käytettäväksi muistihäiriöiden ja
muistisairauksien tutkimustyöhön.
23§
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.
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