KUNNALLINEN PÄIHDEHUOLTOYHDISTYS RY
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (Hyväksytty vuosikokouksessa 16.3.2012)
1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Kunnallinen Päihdehuoltoyhdistys ry. Yhdistys on valtakunnallinen ja sen kotipaikka
on Helsinki.
2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Tarkoitus:
Tukea ja edistää kunnallisen päihdetyön ammattitaitoa, asemaa ja toimintaa.
Edistää kunnallisen päihdetyön, palveluntuottajien ja asiakkaiden yhteistoimintaa.
Edistää päihdeongelmien ehkäisemistä ja vähentämistä.
Toimintamuodot:
Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin sen tarkoitusperiä edistäviin järjestöihin.
Yhdistys nimeää edustajansa alan yhteistyöelimiin.
Toimii alansa vaikuttajana ja lausunnonantajana.
3 § TOIMINTANSA TUKEMISEKSI YHDISTYS HANKKII VAROJA
Kantamalla jäsenmaksuja.
Ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
Toimeenpanemalla asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä.
Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
Yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen, toiminta ei
muutenkaan ole pääasiassa taloudellista laatua.

4 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai ainaisjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä yksityinen
henkilö. Ainaisjäseneksi hyväksytään jäsen, joka suorittaa ainaisjäsenmaksun. Varsinaisella jäsenellä ja
ainaisjäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseniksi yhdistyksen toimintaperiaatteet hyväksyvät kunnat,
kuntaliitot, rekisteröidyt yhdistykset, oikeuskelpoiset yhteisöt tai yksityiset henkilöt. Kannatusjäsenellä on
läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavalla
tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai on muuten erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa. Päätös
kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle.
Ilmoitus eroamisesta voidaan tehdä myös yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, mikäli hän on jättänyt
jäsenmaksunsa maksamatta erääntymisvuoden loppuun mennessä.
Yhdistyksen hallitus ylläpitää jäsenluetteloa.
5 § JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen vuosikokous vahvistaa vuosittain jäsenmaksun määrän kaikissa jäsenkategorioissa.
Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämään eräpäivään mennessä.
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.
Jäsenmaksun kantotavan ja kantoajan päättää yhdistyksen hallitus.
6 § HALLINTO
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja valvoo vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan
lisäksi kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Varajäsenet voivat osallistua hallituksen
kokouksiin.
Kaikkien varsinaisten hallituksen jäsenten ollessa läsnä kokouksissa, on varajäsenillä puheoikeus, ei
kuitenkaan esitys- tai äänioikeutta.
Hallitus nimeää varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan, ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan sekä kutsuu
muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan jaostoja tai työryhmiä, jotka ovat vastuussa
hallitukselle.
Hallitus päättää yhdistyksen mahdollisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden työhön
ottamisesta, irtisanomisesta ja palkkauksesta.
7 § HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun
vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Kokouskutsu voidaan esittää kirjallisena, puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä
vähintään puolet (½) varsinaisista tai varajäsenistä. Hallituksen kokouksessa kullakin varsinaisella

jäsenellä tai tämän poissa ollessa varajäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
8 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja ja hallituksen
määräämä henkilö yhdessä.
9 § TILIKAUSI JA TOIMINNAN TARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle ennen
seuraavan helmikuun ensimmäistä (1) päivää.
Toiminnantarkastajan on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.
Yhdistyksellä on yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.
Toiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.
10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun viidenteentoista (15) päivään mennessä hallituksen
esittämänä ajankohtana ja valitsemassa paikassa. Hallituksen tulee esittää kokouskutsu jäsenistölle
vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan esittää henkilökohtaisella
kirjeellä, sähköpostilla tai tekstiviestillä. Kokoukseen osallistuminen voi tapahtua myös sähköisellä
neuvotteluyhteydellä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi
kolmasosa (1/3) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten
hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella erääntyneen jäsenmaksun suorittaneella varsinaisella jäsenellä,
ainaisjäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Vuosikokous:
kokouksen avaus
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
valitaan kokousvirkailijat
o puheenjohtaja
o sihteeri
o kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
o kaksi (2) ääntenlaskijaa
käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille
tilivelvollisille
päätetään jäsenmaksun suuruudesta kaikissa jäsenkategorioissa

hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma
valitaan hallituksen puheenjohtaja
valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet
valitaan hallituksen varajäsenet
valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja
käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esille tuomat ei päätösasiat
kokouksen päättäminen
12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen vuosi- tai erikseen
sääntömuutosta varten kutsutussa kokouksessa.
Sääntömuutoksesta tulee olla maininta kokouskutsussa.
Sääntömuutos hyväksytään jos kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksen osanottajista niitä kannattaa.
Muutetut säännöt tulevat voimaan kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.
13 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon välein
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautumisen jälkeen sen varat
ja omaisuus luovutetaan purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti toipumiskulttuuria
edistävään toimintaan.

