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1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on MIELI Meri-Lapin mielenterveys ry. Yhdistyksen
kotipaikka on Kemin kaupunki ja toimialue Simon, Kemin, Keminmaan,
Tornion, Tervolan ja Ylitornion kunnat.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistys on kansalais- ja kansanterveysjärjestö. Sen tarkoitus on
edistää yksilön ja yhteisöjen henkistä hyvinvointia tukemalla ja
kehittämällä rakentavaa ja ehkäisevää mielenterveystyötä ja muita
mielenterveyspalveluja se-kä vapaaehtoista kansalaistoimintaa.

3 § YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

1. tiedottaa ja kouluttaa mielenterveyteen ja henkiseen
hyvinvointiin liittyvistä teemoista.

2. tukea ja auttaa yksilöä, perhettä ja/tai verkostoa elämän
kriisitilanteissa hyvinvointia edistäen.

3. toteuttaa alueellaan hyvinvointia edistäviä ja psykososiaalisia
tukipalveluja.

4. tukea ja kehittää vapaaehtoista kansalaistoimintaa.

5. toteuttaa yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä
kehittämishankkeita.

6. toimia yhteistyössä mielenterveyttä edistävien järjestöjen ja
muiden toimijoiden kanssa.

7. osallistua alan kansainväliseen yhteistyöhön.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää omaisuutta, palkata henkilökuntaa,
vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, tehdä
tuottamistaan palveluista sopimuksia kuntien ja kuntayhtymien kanssa
sekä asianmukaisen luvan hankittuaan järjestää rahankeräyksiä sekä
harjoittaa toimintansa tukemiseksi varainhan-kintaa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän
taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville.
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4 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö,
oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö. Lisäksi yhdistyksellä voi
olla kannattajajäseninä yksityisiä henkilöitä, oikeustoimikelpoisia
yhteisöjä tai säätiöitä.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä suullisesti tai
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

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.

5 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8)
jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet jäsenistä (4
jäsentä) eroaa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoro
ratkaistaan arvalla.

Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja
muut tarvittavat henkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja vähintään (3) hallituksen jäsentä on läsnä.

Hallituksen kokoukset voidaan pitää reaaliaikaisesti
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja myös
sähköpostitse, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.
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Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen
jäsenen tai hallituksen määräämän yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

7 § YHDISTYKSEN TILIT JA NIIDEN TARKASTUS

Yhdistyksen taloutta hoidetaan yhdistyksen kokouksen hyväksymän
taloussäännön mukaisesti.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös
tarvittavine asia kirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle vähintään viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
toimitettava jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta
postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään 1/3 yhdistyksen jäsenistä sitä
hallitukselta vaatii. Vaatimus on toimitettava hallitukselle
kirjallisesti. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa
vaatimuksen esittämisestä.

Kullakin varsinaisella jäsenellä, joka on syyskokoukseen mennessä
maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa, on yhdistyksen kokouksessa
yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua postitse, sähköpostitse tai
kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
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Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain helmi-huhtikuussa.
Kevätkokouksessa esitetään edellisen vuoden toimintakertomus,
tilinpäätös ja tilintarkastajan 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
hallitukselle jäsenet ja valitaan hallituksen puheenjohtaja;
valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä käsitellään
muut kokouskutsuun merkityt asiat.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kahdessa kokouksessa, joiden väliaika on kolme
kuukautta, vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan MIELI Suomen
Mielenterveys ry:lle käytettäväksi kokeilu- ja kehittämistoimintaan.


