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Sääntömuutos rekisteröity 31.10.2001 Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä.

JYVÄSKYLÄN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY:N SÄÄNNÖT

1§
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Yhdistyksen
kotipaikka on Jyväskylä ja toiminta-alue on Jyväskylän seutu.
2§
Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä tukemalla ja
kehittämällä rakenteellista ja ehkäisevää mielenterveystyötä, psyykkistä hoitoa
ja kuntoutusta, muita mielenterveyspalveluja sekä vapaaehtoista kansalaistoimintaa mielenterveyden alalla.
3§
Yhdistyksen toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
* järjestää valistus-, tiedotus-, koulutustoimintaa ja vaikuttaa tekemällä
kannanottoja ja aloitteita
* ylläpitää kriisikeskusta
* järjestää vapaaehtoista tukihenkilötoimintaa ja siihen liittyvää koulutusta
ja työnohjausta
* toimii yhteistyössä toimialueensa sosiaali- ja terveydenhuollon, oppilaitosten
ja mielenterveyttä edistävien yhteisöjen kanssa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää omaisuutta, palkata henkilökuntaa, vastaanottaa lahjoituksia,
avustuksia ja testamentteja, tehdä tuottamistaan palveluista sopimuksia
kuntien, kuntayhtymien ja muiden julkisten yhteisöjen kanssa sekä
asianmukaisen luvan hankittuaan järjestää rahankeräyksiä sekä harjoittaa
varainkeräystä.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion
hankkiminen yhdistykselle tai sen toimintaan osallistuville.
4§
Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö,
oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö. Lisäksi yhdistyksellä voi olla
kannattajajäseninä yksityishenkilöitä, oikeustoimikelpoisia yhteisöjä tai
säätiöitä.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
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Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen
syyskokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yksityisille henkilöille, oikeustoimikelpoisille yhteisöille tai säätiöille, jotka ovat joko varsinaisia jäseniä tai
kannattajajäseniä.
Jos jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kalenterivuoden
loppuun mennessä, yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.
5§
Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan, sekä kuusi ( 6 ) jäsentä.
Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi ( 2 ) vuotta. Kolme ( 3 ) jäsentä
eroaa vuosittain ja ensimmäisellä kerralla erovuoro ratkaistaan arvalla.
Hallitus nimeää sihteerin, rahastonhoitajan., muut toimihenkilöt ja työryhmät.
Hallituksen kokouksessa esittelijänä toimii hallituksen puheenjohtaja tai kriisikeskuksen johtaja. Oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa on hallituksen
jäsenillä, esittelijällä sekä muilla hallituksen erikseen kutsumilla henkilöillä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään kaksi ( 2 ) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
kolme ( 3 ) hallituksen jäsentä on läsnä.
Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
6§
Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on
* vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä
* kutsua koolle yhdistyksen kokous, valmistella ja esitellä siellä käsiteltävät asiat ja
panna päätökset täytäntöön
* ottaa ne yhdistyksen toimihenkilöt, joiden valintaa ei ole siirretty toimintasäännöllä
kriisikeskuksen johtajalle
* nimetä yhdistyksen edustajat muiden yhteisöjen toimielimiin tai työryhmiin
* vahvistaa toimintasääntö ja muut tarvittavat säännökset
* hoitaa muut lain ja näiden sääntöjen mukaiset tehtävät
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7§
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi heistä erikseen yhdessä muun hallituksen jäsenen tai hallituksen
määräämän yhdistyksen toimihenkilön kanssa.
8§
Yhdistyksen tilit ja niiden tarkastaminen
Yhdistyksen syyskokous valitsee yhdistykselle vuodeksi kerrallaan kaksi ( 2 )
tilintarkastajaa sekä kaksi ( 2 ) varatilintarkastajaa.
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen
ja yhdistyksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi (2 ) viikkoa ennen kevätkokousta.
9§
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille
viimeistään kaksi ( 2 ) viikkoa ennen kokousta postitetulla kirjeellä.
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Ylimääräinen
yhdistyksen kokous pidetään hallituksen päätöksellä tai kun vähintään 1/10
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii kirjallisesti.
Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 päivä kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Kullakin varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ( 1 ) ääni.
Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.
10 §
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa. Kevätkokouksessa
esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä käsitellään muut kokouskutsuun merkityt
asiat.
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain loka-marraskuussa. Syyskokouksessa
vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksujen suuruudesta, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
jäsenet erovuoroisten tilalle, kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa sekä
käsitellään muut kokouskutsuun merkityt asiat.
Yhdistyksen kokouksessa päätetään yhdistyksen liittymisestä muihin yhteisöihin.
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11 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kahdessa kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kolme ( 3 )
kuukautta, vähintään ¾ ääntenenemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan Suomen Mielenterveysseura ry:lle
käytettäväksi mielenterveystyön kokeilu- ja kehittämistoimintaan.

