SÄÄNNÖT
1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Nyyti ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen toimialue on koko
maa. Yhdistyksen hallintokieli on suomi.

2 TOIMINNAN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä
kehittämällä ja toteuttamalla näitä tukevaa toimintaa. Lisäksi Nyyti ry vahvistaa
opiskeluyhteisöjen ja ammattilaisten osaamista opiskelijoiden mielenterveyden
tukemisessa sekä vaikuttaa opiskelijoiden mielenterveyttä heikentävien epäkohtien
poistamiseksi yhteiskunnassa.

3 TOIMINNAN TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- ylläpitää ja kehittää kohderyhmänsä mielenterveyttä ja opiskelukykyä tukevaa
toimintaa sekä vertais- ja vapaaehtoistoimintaa.
- voi harjoittaa koulutus-, konsultointi-, tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa.
- voi täydentää ja tukea koulutuksen järjestäjien, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen
työtä opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi.
- voi ylläpitää ja luoda yhteistyöverkostoja ja vaikuttaa yhteiskuntaan opiskelijoiden
mielenterveyden ja opiskelukyvyn vahvistamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja, omistaa ja ylläpitää toimintaansa tarvittavia huoneistoja ja kiinteistöjä
sekä asianomaisen luvan hankittuaan toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa materiaali- ja koulutuspalvelujen

myyntiä tai harjoittaa muuta vastaavaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen
liittyvää elinkeinotoimintaa vähäisissä määrin omana toimintana tai yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa. Yhdistyksen toiminta on lähtökohtaisesti yleishyödyllistä ja
voittoa tavoittelematonta eikä yhdistyksen toiminta saa luonteeltaan muotoutua
pääasiallisesti taloudellista voittoa tavoittelevaksi.

4 JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen oikeuskelpoinen yhteisö
tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

- on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 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 taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekemistä; ei
kuitenkaan silloin, kun erottamisen syynä on erääntyneen jäsenmaksun maksamisen
laiminlyöminen. Jäsen ei ole esteellinen ottamaan osaa erottamisasian käsittelyyn.

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy.

Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen
erääntymisestä lukien, hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä. Jäsen voi
saattaa hallituksen päätöksen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla tästä
kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus jäsenen eronneeksi
katsomisesta on lähetetty jäsenen yhdistykselle toimittamaan osoitteeseen. Jos jäsen ei
tee ilmoitusta määräajan kuluessa, päätös eronneeksi katsomisesta tulee voimaan heti
määräajan päättyessä; muussa tapauksessa vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on
päätöksen vahvistanut.

6 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7 HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja
ja kuusi (6) - kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Vähintään kolme hallituksen jäsenistä
on oltava opiskelijoita tai opiskelijajärjestöjenedustajia. Hallituksen puheenjohtajan ja
jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
voidaan valita samaan tehtävään enintään kolmeksi perättäiseksi kaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun

vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava
hallituksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

8 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on

- hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita lain ja sääntöjen ja yhdistyksen kokousten
päätösten mukaisesti.

- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön
yhdistyksen kokouksen päätökset.

- ottaa ja erottaa toiminnanjohtajan sekä vahvistaa tämän palkkauksen.
Toiminnanjohtaja päättää muun henkilökunnan ottamisesta ellei hallitus erikseen
toisin päätä.

- huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on
luotettavalla tavalla järjestetty

- edustaa yhdistystä
Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia valmistelemaan yhdistyksen asioita.

9 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä.

10 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausunto
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 YHDISTYKSEN KOKOUS
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa
hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä,
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunniajäsenellä
ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN
KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu sekä ilmoitus kokouksessa
käsiteltävistä asioista on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta
ennen kokousta postitse tai sähköpostitse.

Hallitus voi päättää, että yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen voi osallistua
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Etäosallistumismahdollisuudesta ilmoitetaan kokouskutsussa.

13 VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen avaus
2. läsnäolijoiden toteaminen
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
5. ilmoitusasiat
6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan
lausunto
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
9. päätetään hallituksen ehdokasasettelun menettelytavasta joka toinen vuosi
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. muut esille tulevat asiat
12. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen avaus
2. läsnäolijoiden toteaminen
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
5. ilmoitusasiat

6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. hyväksytään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi
10. valitaan 1-2 tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa/
varatoiminnantarkastajaa
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. muut esille tulevat asiat
13. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN
PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat sen tarkoitusta
mahdollisimman lähellä olevaa toimintaa harjoittavalle oikeuskelpoiselle yhdistykselle
tai Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi sellaiseen toimintaan.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Nyyti ry, säännöt, rekisteröity 22.7.2021

