
 
 
 
 
 
1 §  
Yhdistyksen nimi on FinFami – Uusimaa ry, FinFami – Nyland rf. Toimialue on Uusimaa ja kotipaikka Helsinki. 
 
2 § 
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea omaisia, joilla on perhepiirissään tai läheisissään mielenterveys- ja 
päihdeongelmaisia. Tähän tukitoimintaan kuuluu: koulutus, tiedottaminen ja julkaisutoiminta, edunvalvonta, 
ryhmätoiminta, kuntoutumiskurssit, vaihtoehtoisten asumis- ja hoitomuotojen kehittäminen, kokeilutoiminta ja 
tutkimustyö, virkistys- ja lomatoiminta sekä yhteistyö mielenterveystyötä tekevien viranomaisten, asiantuntijoiden ja 
järjestöjen kanssa. 
 
3 § 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä myydä adresseja, 
vappu- ym. sellaisia merkkejä, kynttilöitä ja joulukortteja sekä harjoittaa alaansa liittyvää kustannustoimintaa, järjestää 
pikkujouluja, konsertteja ja kilpailuja, järjestää myyjäisiä sekä kirpputoreja sekä järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä 
pitää yhdessä paikassa kioskia. Yhdistys voi omistaa samansuuntaista toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita. 
 
Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille 
eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi. 
 
4 § 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomessa asuva yksityinen henkilö ja kannatusjäseneksi 
oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa 
maksamatta kahden vuoden ajalta sen erääntymisestä lukien, katsotaan hänen jäsenyytensä lakanneeksi. 
 
5 § 
Yhdistyksen päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä hallitus. Hallitukseen kuuluvat 
kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavat 6 - 
8 jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa.  
 
Sääntöjen 2 § tarkoitettuja omaisia hallituksessa tulee, mikäli mahdollista olla enemmistö. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. 
 
6 § 
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään seuraavasti:  
 Syyskokous syys-marraskuun aikana, jolloin 
 - vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma 

- määrätään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun, perhejäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus 
 - päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 
 - valitaan hallitus sääntöjen 5 § mukaisesti 
 - valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja 
 
 Kevätkokous toukokuun loppuun mennessä, jolloin 
 - käsitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
 - päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta 

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille edelliseltä tilikaudelta. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä vaatii. 

 
7 §  
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukset 
kutsutaan koolle yhdistyksen kotisivuilla ja jäsenille lähetetyssä toimintakalenterissa.  
 



 
 
 
 
8 §  
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä. 
 
Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi näiden sääntöjen 11 § maini-
tussa asiassa. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Henkilövaaleissa, jotka toimitetaan 
vaadittaessa suljetuin lipuin, äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 
 
9 §  
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja sihteeri aina kaksi yhdessä. 
Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilöitä nimenkirjoittajiksi aina kaksi yhdessä. 
 
10 §  
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, sen varat on käytettävä mielenterveyttä edistäviin tarkoituksiin 
tavalla, jonka yhdistyksen viimeinen kokous päättää. 
 
11 §  
Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota kannattaa 
3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. 


