SÄÄNNÖT
SUOMEN TOURETTE– JA OCD–YHDISTYS RY, FINLANDS TOURETTE– OCH OCD–
FÖRENING RF
1§ Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Tourette– ja OCD–yhdistys ry, Finlands Tourette– och OCD–
förening rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Pöytäkirjakieli ja rekisteröintikieli on suomi.
2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea sekä Touretten oireyhtymän
(jäljempänä TS) että OCD:n (= pakko-oireinen häiriö) tyyppisistä toimintahäiriöistä
kärsivien lasten ja aikuisten hoitoa, kasvatusta, tutkimusta, persoonallisuuden kehitystä ja
koulutusta. Yhdistys toimii sekä TS- että OCD-henkilöiden, heidän perheidensä ja muiden
asiasta kiinnostuneiden tukena. Yhdistys toimii myös eri ammatti-ihmisten foorumina.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
- tiedottamalla ja valistamalla sekä Touretten oireyhtymästä että OCD:stä
- tekemällä esityksiä ja anomuksia viranomaisille ja päättäjille toiminta-alaansa
kuuluvista asioista
- harjoittamalla ja tukemalla sekä TS- että OCD-henkilöiden sekä
heidän perheidensä harrastus- ja kuntoutustoimintaa
- edistämällä sekä TS- että OCD-henkilöiden asemaa koskevaa tutkimusta
- ylläpitämällä yhteyksiä muihin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin
- tukemalla TS- ja OCD-lasten ja –nuorten perus- ja ammattikoulutusta
- järjestämällä koulutustilaisuuksia opetuksesta vastaaville henkilöille
- jakamalla stipendejä ja apurahoja
- harjoittamalla julkaisutoimintaa jäsenistölleen, sidosryhmilleen ja suurelle yleisölle
- järjestämällä vertaistuki- ja sopeutumisvalmennustoimintaa
- muilla vastaavilla tavoilla
3 § Jäsenet ja jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, nuoria aikuisjäseniä (18-28v) tai
kannatusjäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 29 vuotta täyttänyt yksityishenkilö.
Nuoreksi aikuisjäseneksi voi liittyä 18-28-vuotias henkilö. Kannatusjäseneksi voi liittyä
yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen
hallitus. Jäsenet maksavat kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää
yhdistyksen syyskokous. Varsinaisen jäsenen, nuoren aikuisjäsenen ja kannatusjäsenen
jäsenmaksu voi olla eri suuruinen.

4 § Jäsenien erottaminen ja eroaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka huomautuksesta huolimatta on laiminlyönyt erääntyneet
jäsenmaksunsa tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin jäsen on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
5 § Hallitus
− valvoo yhdistyksen etuja ja hoitaa sen juoksevia asioita
− kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset
− valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panee toimeen niissä
tehdyt päätökset
− hoitaa yhdistyksen varoja ja antaa yhdistyksen kevätkokouksessa vuosittain
kertomuksen yhdistyksen toiminnasta
− hoitaa sellaiset asiat, joita yhdistyslain tai yhdistyksen sääntöjen mukaan ei ratkaista
yhdistyksen kokouksissa
− voi nimittää, palkata ja erottaa toiminnanjohtajan ja toimihenkilöitä
− valvoo toiminnanjohtajan sekä muiden mahdollisten toimihenkilöiden toimintaa
− vahvistaa toimihenkilöiden palkkiot
Yhdistys voi asettaa toimikuntia keskuudestaan tai yhdistyksen ulkopuolelta. Toimikuntien
tehtävistä päättää hallitus.
6 § Toimielimet
Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanovalta on yhdistyksen
hallituksella. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen eli siihen kuuluvan
puheenjohtajan ja viisi (5) muuta hallituksen jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen
puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja
rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hallituksen
muista jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna arpa ratkaisee
erovuoroiset. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan ja yhteensä puolet hallituksen jäsenistä ovat saapuvilla. Hallituksen
päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
7 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun
loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään mikäli yhdistyksen kokous tai hallitus

katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintäänkin kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten kirjallisesti vaatii. Kokous
on pidettävä 30 vrk:n kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä jokaiselle jäsenelle vähintään yhtä (1) viikkoa
ennen kokousta. Kutsu on lähetettävä kirjallisena joko jäsenlehdessä tai sähköpostitse.
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä ja nuorella aikuisjäsenellä yksi
ääni. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden tarvittavien toimihenkilöiden sekä
tarvittavien kokouksen toimikuntien vaali
2. kokouksen päätösvaltaisuuden vahvistaminen
3. edellisen vuoden toimintakertomus
4. vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus sekä
päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
5. muut kokoukselle jätetyt asiat, jolloin otetaan huomioon se, mitä säädetään
yhdistyslain 24 §:ssä.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden tarvittavien toimihenkilöiden sekä
tarvittavien kokouksen toimikuntien vaali
2. kokouksen päätösvaltaisuuden vahvistaminen
3. jäsenmaksun suuruus
4. seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
5. hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi sekä hallituksen muiden jäsenten
vaali erovuoroisten tilalle
6. yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan vaali tai yhden tai
kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali
7. muut kokoukseen jätetyt asiat, jolloin kuitenkin otetaan huomioon se, mitä
säädetään yhdistyslain 24 §:ssä.
8 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
9 § Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään
kuukautta ennen kevätkokousta tarkastusta varten. Tilintarkastajien tulee antaa
hallitukselle kirjallinen lausunto tileistä viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta.

10 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Ehdotukset yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan käsitellä yhdistyksen
kokouksessa, jos tällaisesta asiasta on mainittu kokouskutsussa. Tällaisen ehdotuksen
hyväksymistä varten tarvitaan kuitenkin vähintään 2/3 annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa, jos asiasta on
mainittu kokouskutsussa. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee vahvistaa 3/4 äänen
enemmistöllä vähintään yksi (1) kuukausi myöhemmin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.
11 § Muut määräykset
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
12 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät
Vanhojen jäsenten saavuttamat jäsenoikeudet säilyvät sääntömuutosten jälkeen.

