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 1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

 Yhdistyksen nimi on Kaksisuuntaiset ry. Sen kotikunta on Helsinki. 

 

 2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

 

 Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää ja aktivoida kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä 

sekä skitsoaffektiivisuudesta kärsiviä mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään, 

kehittää heille tarkoitettujen mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä 

tehdä ennalta ehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Yhdistys pyrkii toiminnallaan 

tukemaan jäsentensä täysivaltaistumista. 

 

 Yhdistys järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi voittoa tavoittelematta erilaisia 

palveluja kuten vertaistuki-, keskustelu- ja valistustilaisuuksia, opintotoimintaa sekä 

retkiä ja matkoja jäsenilleen. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan 

lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja 

arpajaisia. 

 

 3 § Jäsenet 

 

 Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, 

joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Hallitus päättää jäsenhakemuksen 

hyväksymisestä. 

 

 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköisesti 

yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen 

kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt jäsen 

voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun 

suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. 

 

 4 § Hallitus 

 

 Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 

neljä ja enintään seitsemän varsinaista ja vähintään kaksi ja enintään neljä varajäsentä. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. 

 

 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja jäsenistöstä 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 vähintään puolen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä. Kokous voidaan pitää myös 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen kautta. Hallituksen päätökseksi 

tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevan hallituksen jäsenistä. 

Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. 
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 5 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen 

 

 Yhdistyksen nimen kirjoittaa aina kaksi henkilöä. Vähintään toisen on oltava 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toinen saa olla myös sihteeri tai rahastonhoitaja. 

 

 6 § Tilit ja tilintarkastus 

 

 Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava 

toiminnantarkastajalle tai varatoiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen 

yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausunto 

hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Yhdistyksen 

toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on kevätkokousten välinen 

aika. 

 

 7 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen 

 

 Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 

2 kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena tai 

sähköisesti kullekin jäsenelle. 

 

 8 § Yhdistyksen kokoukset 

 

 Yhdistys pitää kaksi varsinaista kokousta vuosittain. Yhdistyksen syyskokous pidetään 

hallituksen määräämänä päivänä ennen joulukuun 15. päivää. Yhdistyksen kevätkokous 

pidetään hallituksen määräämänä aikana ennen maaliskuun loppua. 

 

 Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 

vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 

ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä 

kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä. 

 

 Jos hallituksen tai yhdistyksen kokous niin päättää, voidaan kokoukseen osallistua myös 

postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen 

aikana tai ennen kokousta. 

 

 Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen 

päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut 

yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 

vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

 9 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset 

 

 SYYSKOKOUS 

 

 Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1. Kokouksen avaus. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
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  4. Päätetään esityslistan hyväksymisestä. 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus 

seuraavalle toimikaudelle. 

6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet. 

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle toimikaudelle. 

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. 

9. Kokouksen päättäminen. 

 

 KEVÄTKOKOUS 

 

 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:a 

 

 1. Kokouksen avaus. 

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 4. Päätetään esityslistan hyväksymisestä. 

 5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. 

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. 

 9. Kokouksen päättäminen. 

 

 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, 

hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköisesti hallitukselle viimeistään kolme 

viikkoa ennen kokousta. 

 

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

 

 Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen 

edistämiseen yhdistyksen kokouksessa määrättävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa 

lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 


