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SUOMEN WILLIAMS – YHDISTYS, FINLANDS WILLIAMS – FÖRENING

SÄÄNNÖT
1 § Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Williams –yhdistys, Finlands Williams –förening.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Pöytäkirjakieli ja rekisteröintikieli on suomi.
2 § Tarkoitus
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea sellaisten lasten ja aikuisten hoitoa, joilla
on Williamsin oireyhtymä (WS), sekä näiden henkilöiden kasvatusta, tutkimusta, persoonallisuuden
kehitystä, kuntoutusta ja koulutusta. Yhdistys toimii WS-henkilöiden, heidän perheidensä ja muiden
asiasta kiinnostuneiden tukena. Yhdistys toimii myös eri ammatti-ihmisten foorumina.
3 § Toiminta
Yhdistys
1. tiedottaa ja valistaa Williamsin oireyhtymästä
2. tekee esityksiä ja anomuksia viranomaisille toiminta-alaansa kuuluvista asioista
3. harjoittaa ja tukee WS-henkilöiden sekä heidän perheidensä harrastus- ja kuntoutustoimintaa
4. edistää WS-henkilöiden asemaa koskevaa tutkimusta järjestämällä tutkijoille mahdollisuuksia
ottaa kontakteja WS-henkilöihin, järjestämällä mahdollisia tutkijatapaamisia ja järjestämällä ja
ylläpitämällä WS-aiheista tiedostoa
5. toimii yhteistyössä kotimaisten ja myös kansainvälisten järjestöjen kanssa, joiden toimintaalueet sivuavat Suomen Williams-yhdistyksen alueita
6. tukee WS-lasten ja –nuorten perus- ja ammattikoulutusta tiedottamalla oireyhtymästä
opetuksesta vastaaville henkilöille
7. jakaa stipendejä ja apurahoja, jäsenilleen vain poikkeustapauksissa
8. harjoittaa julkaisutoimintaa jäsenistölleen, sidosryhmilleen ja suurelle yleisölle
4 § Toiminnan tukeminen
Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys
1. perii jäsenmaksuja
2. hakee apurahoja ja avustuksia
3. ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja muuta taloudellista tukea
4. myy alan kirjallista materiaalia ja ilmoitustilaa omiin julkaisuihin ja tapahtumiin
5. järjestää alan koulutus- ja luentotilaisuuksia, rahankeräyksiä, myyjäisiä, juhlia sekä arpajaisia
6. harjoittaa pienimuotoisesti kioskitavaroiden, muistoesineiden ja painotuotteiden myyntiä
7. omistaa ja hallitsee toiminnan kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
5 § Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä tai kannatusjäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi
liittyä 15 vuotta täyttänyt yksityishenkilö. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityishenkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsenet maksavat
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kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Varsinaisen
jäsenen ja kannatusjäsenen jäsenmaksu voi olla eri suuruinen.
6 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan.
Mikäli jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksun enemmän kuin yhden (1) vuoden ajan, hallitus
voi erottaa jäsenen.
7 § Toimielimet
Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanovalta on yhdistyksen hallituksella.
Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen eli siihen kuuluvan puheenjohtajan ja viisi (5) muuta
hallituksen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kolme 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. Hallitus on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja ja yhteensä
puolet hallituksen jäsenistä ovat saapuvilla. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
8 § Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- toukokuussa.
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 kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu on lähetettävä sähköpostitse niille jotka
ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle ja muille kirjeitse.
9 § Kokoukseen osallistuminen
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on
yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenen ollessa juridinen
henkilö on sen edustajalla oltava asianmukainen valtakirja.
10 § 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 vuosikokouksessa 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
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- valvoo toiminnanjohtajan sekä muiden mahdollisten toimihenkilöiden toimintaa
- vahvistaa toimihenkilöiden palkkiot
Yhdistys voi asettaa toimikuntia keskuudestaan tai yhdistyksen ulkopuolelta. Toimikuntien
tehtävistä päättää hallitus.
11 § Nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin. Oikeus yhdistyksen nimenkirjoittamiseen on lisäksi varapuheenjohtajalla yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.
12 § Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään viisi viikkoa
ennen vuosikokousta tarkastusta varten. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen
lausunto tileistä viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
13 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Ehdotukset yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan käsitellä yhdistyksen kokouksessa, jos
tällaisesta asiasta on mainittu kokouskutsussa. Tällaisen ehdotuksen hyväksymistä varten tarvitaan
kuitenkin vähintään ⅔ annetuista äänistä.
14 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa, jos asiasta on mainittu
kokouskutsussa. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee vahvistaa ¾ 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.
15 § Muut määräykset
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

