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KYNNYS RY:N SÄÄNNÖT
1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kynnys ry, ruotsiksi käännettynä Tröskeln rf, ja kotipaikka
Helsingin kaupunki. Yhdistys on kaksikielinen.
2. TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja
ihmisoikeuksien täyttä toteutumista niin, että tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja
itsenäisen elämän edellytykset saavutetaan kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä-, keskustelu- yms.
tilaisuuksia, harjoittaa yhteiskunnallista vaikuttamista, vammaisten henkilöiden
keskinäistä koulutus- ja neuvontatoimintaa sekä suunnittelu-, tutkimus-, ja
julkaisutoimintaa.
Yhdistys harjoittaa nuorisotoimintaa
toimintaa ja muita tapahtumia.

järjestämällä

koulutusta,

vertaistuellista

3. JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
hallitus.
4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Jäsenyys päättyy eroamisilmoituksen tekemishetkestä.
Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on
laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen kolmelta perättäiseltä kalenterivuodelta tai
on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen
kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan
päätöksen esille siinä yhdistyksen kokoukosessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen
kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.
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5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
6. HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Hallituksen
jäsenistä puheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen tulee olla vammaisia henkilöitä.
Hallituksen jäsenille valitaan kolme varajäsentä, joista vähintään kahden tulee olla
vammaisia henkilöitä.
Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi ja muiden jäsenten kaksi kalenterivuotta
siten, että kunakin vuonna heistä kolme on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla
erovuoroisuus määrätään arvalla, sitten vuoron mukaan. Varajäsenten toimikausi on
yksi kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan, vammaisista jäsenistä, varapuheenjohtajan
kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin 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 puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme
hallituksen jäsentä tai varajäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Ääänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota
puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen velvollisuutena on johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa yhdistyksen
taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen rahavarojen käytöstä ottaen
huomioon yhdistyksen kokousten hyväksymät ohjeet ja päätökset.
7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen
määräämät toimihenkilöt kaksi yhdessä siten, että toisena nimenkirjoittajana tulee
aina olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta.
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9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa
lokakuussa hallituksen määräämänä päivänä.

ja

syyskokous

syys-

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä
Kannattajajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja
ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa
ennen kokousta jäsenille toimitettavalla kirjallisella ilmoituksella, josta ilmenee
kokouksen aika ja paikka,tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet
sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.
11. VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kokouksen avaus;
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
hyväksytään kokouksen työjärjestys;
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto;
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kokouksen avaus;
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
hyväksytään kokouksen työjärjestys;
vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle;
valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi;
valitaan hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle kolme jäsentä seuraaviksi
kahdeksi kalenterivuodeksi: erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen;
valitaan kolme hallituksen varajäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi;
valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa;
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen
kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta 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.

MUUT MÄÄRÄYKSET

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain
säännöksiä.

