
26.4.2017  MIELENVIREYS RY:N SÄÄNNÖT 
 
 
1.  NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Mielenvireys ry ja sen kotipaikkana on Oulu. 
 
2.  TARKOITUS JA TOIMINNANLAATU 

Yhdistyksen tarkoituksena on aktivoida, tukea ja yhdistää mielenterveyden häiriöistä toipuvia 
henkilöitä sekä edistää terveyttä ja mielen hyvinvointia.  
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa 
välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää elinkeinotoimintaa. Yhdistys voi ottaa vastaan 
lahjoituksia ja testamentteja sekä toteuttaa arpajaisia ja rahankeräyksiä viranomaisten luvalla.  

 Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisten etujen hankkiminen yhdistyksen 
 jäsenille eikä yhdistyksen toiminta muutenkaan saa olla pääasiassa taloudellista 
 laatua. 
                     
3. JÄSENET 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen 
ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, 
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

 Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.  

 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
 yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä 
 yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen jättää maksamatta 
erääntyneen jäsenmaksunsa kalenterivuoden loppuun mennessä. 

 Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät jäsenen suoritettua vuotuisen jäsenmaksun. 
 
4. HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 
varsinaista jäsentä sekä 0-2. varajäsentä. 
Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta, jonka jälkeen 
puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Kausi 
alkaa valintaa seuraavan vuoden alusta. 

 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, 
 rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 Hallitus on päätösvaltainen vähintään puolen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
 varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä.   
 Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, mitä on kannattanut yli puolet 
 läsnä olevista hallituksen jäsenistä. 
 Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. 
  
5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
 jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 
 Yhdistyksen hallitus voi määrätä jonkun toimihenkilön kirjoittamaan yksin 
 yhdistyksen nimen. 
 
6. TILIT JA TILINTARKASTUS 
 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi 

viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan on annettava 
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta. Yhdistyksen 
tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja varatilintarkastajan/varatoiminnantarkastajan toimikausi on 
vuosikokousten välinen aika. 
 

 



7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 
 Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. 

Hallituksen on kutsuttava kokoukset koolle viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta 
julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla ja paikallislehdessä. 

 
8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.  
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain syys-joulukuussa ja kevätkokous pidetään tammi-
toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä.  
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenes 
osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten 
kirjallisesti pyytää.  Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni ja kannattavalla jäsenellä 
läsnäolo- ja puheoikeus. 
Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
9. VUOSIKOKOUS ( SYYSKOKOUS ) 
 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokous avataan. 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

ja tarvittaessa kaksi- kolme ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. Päätetään jäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruus. 
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle. 
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi 2 vuotis kaudeksi ja hallituksen muut jäsenet joka 

toinen vuosi erovuoroisten tilalle. 
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitellyt asiat. 
9. Kokous päätetään. 

 
 TILIKOKOUS (KEVÄTKOKOUS) 

Yhdistyksen tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokous avataan. 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

ja tarvittaessa kaksi- kolme ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto. 
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille  

tilivelvollisille. 
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitellyt asiat. 
8. Kokous päätetään. 

 
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, 
hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun 
 

10.  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat 
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 
 


