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1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on FinFami Etelä-Pohjanmaa ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki ja toiminta-alueena Etelä-
Pohjanmaa.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea omaisia, joilla on perhepiirissä
tai läheisissään psyykkisesti sairastuneita tai psyykkisistä
toimintakyvyn häiriöistä kärsiviä ihmisiä. Tarkoituksen
toteuttamiseksi yhdistyksen toimintaan voivat kuulua:
- omaisneuvonta
- vertaistuki ja ryhmätoiminta
- koulutukset ja virkistystoiminta
- edunvalvonta ja tiedottaminen
- yhteistyö ja kehittäminen
- kokeilutoiminta ja tutkimustyö

Yhdistys voi toimintaansa varten hankkia varoja jäsenmaksujen,
lahjoitusten, arpajaisten, myyjäisten, yleisten rahankeräysten,
juhlien ja vastaavien tilaisuuksien avulla sekä vastaanottamalla
testamentteja. Lisäksi yhdistys voi omistaa irtainta omaisuutta ja
kiinteistöjä sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen
ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä
yhdistyksen toiminta ole luonteeltaan pääasiallisesti taloudellista.

3 § YHDISTYKSEN JÄSENYYS JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus. Yhdistyksen
jäseniksi voidaan hyväksyä kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt.

Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt ja
perhejäseniksi varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat
muut perheenjäsenet.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt tai
oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen
tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen
kokouksessa henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut
yhdistyksen toimintaa.

Varsinaisilta, perhe- ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokous. Varsinaisen,
perhe- ja kannattajajäsenen jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Yhdistyksen hallitus päättää jäsenmaksujen kantoajan ja -tavan.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
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ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos
hän on jättänyt maksamatta erääntyneen jäsenmaksunsa vähintään
kahdentoista kuukauden (12 kk) ajalta.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksestä jäsen,
joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimintaperiaatteita vastaan
taikka toimii muuten hyvin tapojen tai lain vastaisesti sekä jos
jäsen menettelyillään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianosaiselle jäsenelle on
varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, mikäli kyse ei
ole jäsenmaksun maksamatta jättämisestä. Päätöksessä on mainittava
erottamisen syy.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä ennen toukokuun loppua. Yhdistyksen syyskokous pidetään
vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen joulukuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa
vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko
lähettämällä kutsu jäsenille postitetuilla kirjeillä tai
sähköpostitse, taikka julkaisemalla kutsu yhdistyksen
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella erääntyneen jäsenmaksunsa
maksaneella, 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja perhejäsenellä,
samoin kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenillä on
yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Yhteisömuotoiset
jäsenet voivat osoittaa kokoukseen yhden edustajan.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin
määrätä, se esitys, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä.Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokousvirkailijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan-
/tilintarkastajan tarkastuskertomus
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6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille
7. Käsitellään yhdistyksen jäsenten vähintään kolmekymmentä (30)
päivää ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittämät asiat
huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia
9. Muut asiat (ei päätöksiä)
10. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokousvirkailijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja joka
vuosi hallituksen muut jäsenet yhdistyksen sääntöjen 6 § mukaisesti
7. Päätetään hallituksen, johtoryhmän ja jaostojen jäsenten
palkkioista
8. Valitaan 1-2 toiminnan-/tilintarkastajaa ja 1-2 varatoiminnan-
/varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö
9. Käsitellään yhdistyksen jäsenten vähintään kolmekymmentä (30)
päivää ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittämät asiat
huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä vähintään
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta kirjallisesti
hallitukselle.

6 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen
kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä
vuodeksi kerrallaan valitut 2-6 muuta varsinaista jäsentä ja 1-3
varajäsentä.

Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.
Puheenjohtajalla ja muilla hallituksen jäsenillä voi olla
korkeintaan viisi peräkkäistä kautta. Mikäli hallituksen
valintakokouksessa ei esitetä täysilukuista määrää alle viisi kautta
toimineita ehdokkaita hallituksen jäseniksi, voidaan hallitukseen
valita lisäksi myös kausirajoituksen ylittäneitä hallituksen
jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja tarvittavat
luottamustoimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
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Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

Hallitus voi valita keskuudestaan johtoryhmän sekä asettaa muita
jaostoja tai työryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisina
toimieliminä. Hallitus voi nimetä näihin yhdistyksen jäseniä ja
kutsua muita asiantuntijoita.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
yhdessä sihteerin kanssa tai hallituksen päätöksellä yhdistyksen
toimihenkilö yksin.

8 § TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin-
/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.

Tilin-/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta.

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä tätä tarkoitusta varten
koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkautumisesta tulee tehdä kahdessa
peräkkäisessä, tätä tarkoitusta varten koolle kutsutussa yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä.

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


