SÄÄNNÖT
POHJOIS-KARJALAN NEPSYT AKSONI RY
Rekisteröity 16.1.2009

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan nepsyt Aksoni ry,
sen kotipaikka on Joensuu ja toiminta-alue on Pohjois-Karjala.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia autismikirjon, adhd:n tai kehityksellisen kielihäiriön piirteitä
omaavien henkilöiden sekä heidän läheistensä tukena.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-

järjestää jäsenille vertaistukitoimintaa
edistää jäsenistönsä kuntoutusta ja edunvalvontaa
lisää tietoisuutta edustamisensa ryhmien oireistosta ja erityistarpeista.

Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää erilaista toimintaa, arpajaisia ja keräyksiä
toimintansa tukemiseksi.
3§ Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityishenkilö tai yhteisö, joka haluaa näin tukea
yhdistyksen toimintaa.
Hallitus toteaa jäsenen tai kannatusjäsenen yhdistyksestä eronneeksi, mikäli jäsen ei ole
suorittanut jäsenmaksuaan vuoden loppuun mennessä. Jäsen tai kannatusjäsen voidaan erottaa
myös, jos hän on toiminnallaan vahingoittanut yhdistyksen toimintaa tai mainetta.
Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusperiä erityisesti edistäneitä henkilöitä.
Kunniajäseneksi kutsumisesta tekee esityksen yhdistyksen hallitus ja siitä päättää yhdistyksen
kokous.
Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

4§ Jäsenmaksu
Jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-8
muuta varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
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.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan, sihteerin,
rahastonhoitajan tai hallituksen jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajana voi toimia myös yksin joku,
jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen valtuus.

7§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi maaliskuussa.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yksi
kokousedustaja voi toimia kokouksessa yhden (1) jäsenen valtuuttamana asiamiehenä.
Jäsenen ollessa juridinen henkilö, sen edustajalla on oltava asianmukainen valtakirja.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta
jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan / tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä (jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi toiminnan- tai tilintarkastaja sekä yksi tai kaksi varatoiminnan- tai
varatilintarkastaja.
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsit eltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään vuosikokousta edeltävän joulukuun 31.
päivään mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 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.

13 § Voimaantulo- ja siirtymäsäännös
Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään
rekisteriin. Näiden sääntöjen voimaan tullessa vanhojen sääntöjen mukaisesti valittu hallitus
jatkaa toimikautensa loppuun niin, että toimikausi päättyy, kun uusi hallitus valitaan yhdistyksen
seuraavassa vuosikokouksessa.

