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kokouspöytäkirja	
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Kokousaika	
   	
  
30.8.2017	
  18:00-‐	
  
Kokouspaikka	
  
Internet	
  yhteys	
  skypen	
  kautta	
  
	
  
Läsnä	
  
	
  Satu	
  Kuha	
  (puheenjohtaja)	
  ,	
  Mika	
  Vimpari,	
  Salla	
  Korkki	
  (sihteeri),	
  
Milla	
  Ilonen,	
  Reeta	
  Sutinen	
  (liittyi	
  mukaan	
  19:17)	
  
	
  
	
  
Käsitellyt	
  asiat:	
  
	
  
1.	
  Kokouksen	
  avaus	
  	
  
	
  
Puheenjohtaja	
  Satu	
  Kuha	
  avasi	
  kokouksen	
  klo:	
  18:17	
  
	
  
2.	
  Todetaan	
  kokouksen	
  laillisuus	
  ja	
  päätösvaltaisuus	
  
	
  
Todettiin	
  kokous	
  lainvoimaiseksi	
  ja	
  päätösvaltaiseksi.	
  
	
  
	
  
	
  
3.	
  Esityslistan	
  hyväksyminen	
  
	
  
-‐Uuden	
  tilin	
  tiedot	
  ja	
  tilanne	
  
	
  
-‐	
  Valitaan	
  nimenkirjoittajat	
  
-‐	
  	
  Yhdistysrekisteriotteen	
  päivittäminen:	
  	
  
	
  	
  	
  	
  amc	
  ry:n	
  tunnistetiedot,	
  	
  	
  nimenkirjoittajat,	
  puheenjohtaja	
  ,	
  säännöt,	
  maksut.	
  
-‐Amc	
  ry:n	
  tietojen	
  päivittäminen	
  verohallintoon.	
  
	
  
-‐	
  Sihteerin	
  valitseminen	
  pidemmäksi	
  aikaa	
  
	
  
-‐	
  Jäsenrekisterin	
  pitäjän	
  valitseminen	
  
-‐	
  Invalidiliiton	
  Kilta-‐järjestelmään	
  liittyminen,	
  	
  mahdollinen	
  tunnustenhaltija	
  
	
  
-‐	
  Invalidiliiton	
  jäsenmaksupalveluun	
  liittyminen	
  
	
  
-‐Liittovaltuustovaalien	
  viralliset	
  deadlinet	
  
	
  
-‐amc	
  ry:n	
  vanhat	
  säännöt	
  
	
  
-‐amc	
  ry:n	
  sääntömuutos	
  ehdotukset	
  
	
  
-‐uusien	
  sääntöjen	
  ennakkotarkastus	
  
Esityslista	
  hyväksyttiin	
  muutoksitta.	
  
	
  
	
  
4.	
  	
  AMC	
  ry:llä	
  on	
  uusi	
  yritystili	
  Vaasan	
  OP:ssa,	
  tilinumero:	
  FI98	
  5670	
  0820	
  3195	
  62,	
  BIC:	
  
OKOYFIHH.	
  Tilille	
  avattiin	
  laajat	
  käyttöoikeudet	
  Satu	
  Kuhalle,	
  Serenity	
  Paldaniukselle,	
  Salla	
  
Korkille.	
  	
  Salla	
  Korkki	
  on	
  päivittänyt	
  kaikki	
  Vaasan	
  Op:n	
  pyytämät	
  lisätiedot	
  tiliin	
  	
  ja	
  amc	
  
ry:hyn	
  liittyen	
  ,	
  lukuun	
  ottamatta	
  päivitettyä	
  yhdistysrekisteriotetta.	
  Salla	
  Korkki	
  toimittaa	
  
sen	
  Vaasan	
  OP:hen	
  kun	
  se	
  on	
  päivitetty.	
  	
  Vaasan	
  OP	
  sulkee	
  vanhan	
  tilin	
  Nordeassa,	
  siirtää	
  
varat	
  uudelle	
  tilille	
  ja	
  toimittaa	
  Lasse	
  Niemelle	
  2017	
  tiliotteet.	
  Uusi	
  tili	
  on	
  käytössä.	
  
Verkkopankkitunnukset	
  alkavat	
  toimimaan	
  30.8.2017.	
  	
  Tili	
  näkyy	
  verkkopankissa	
  yritys-‐tili	
  
välilehdellä	
  jokaisen	
  käyttäjän	
  omilla	
  verkkopankkitunnuksilla.	
  Yhdistykselle	
  ei	
  avata	
  omaa	
  
verkkopalvelua,	
  se	
  tarvitsee	
  avata	
  jos	
  yhdistykselle	
  tulee	
  tarve	
  esim.	
  e-‐laskujen	
  lähettämiseen.	
  
Tili	
  ei	
  maksa	
  mitään,	
  mutta	
  yrityshinnaston	
  mukaan	
  sieltä	
  menee	
  maksu	
  jos	
  sinne	
  tulee	
  
maksusuoritus	
  tai	
  sieltä	
  maksaa	
  laskun.	
  Hinnasto	
  erikseen.	
  	
  
	
  
5.	
  Nykyiset	
  säännöt:	
  Yhdistyksen	
  nimen	
  kirjoittavat	
  joko	
  puheenjohtaja	
  tai	
  varapuheenjohtaja	
  
yksin	
  tai	
  henkilö	
  jolla	
  on	
  hallituksen	
  erikseen	
  siihen	
  antama	
  oikeus.	
  Tämän	
  säännön	
  mukaan	
  
patentti-‐	
  ja	
  rekisterihallinto	
  muuttaa	
  nimenkirjoittajat	
  yhdistysrekisteriin.	
  Yhdistyksen	
  tiedot	
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ovat	
  julkisia.	
  	
  Päätettiin,	
  että	
  sääntömääräiset	
  nimenkirjoittajat	
  ovat:	
  :	
  puheenjohtaja	
  Satu	
  
Kuha,	
  varapuheenjohtaja	
  Jaana	
  Tiiri	
  	
  
Päätettiin,	
  että	
  määrätty	
  nimenkirjoittaja	
  on	
  Mika	
  Vimpari.	
  
6. Päätetään,	
  että	
  puheenjohtaja	
  Satu	
  Kuha	
  päivittää	
  yritysrekisteriotteen.	
  Päätetään
päivitetään	
  uudet	
  nimenkirjoittajat,	
  puheenjohtaja	
  (kustannus	
  20e)	
  ja	
  osoitetiedot	
  Y4-‐
lomakkeella	
  (ilmainen).	
  	
  Osoitemuutos	
  pitää	
  ilmoittaa	
  myös	
  YTJ-‐järjestelmään,	
  mutta
erikseen	
  yhdistysrekisterin.	
  Päätetään	
  päivittää	
  yritysrekisteriin	
  säännöt	
  syyskokouksen
jälkeen,	
  kun	
  uudet	
  sääntömuutokset	
  on	
  hyväksytty.
7. Päätettiin,	
  että	
  puheenjohtaja	
  Satu	
  Kuha	
  päivittää	
  Y4-‐lomakkeella	
  amc.ry:n	
  tiedot
verohallintoon.	
  Salla	
  Korkki	
  on	
  jo	
  selvittänyt	
  verohallinnosta,	
  että	
  nykyisellä	
  toiminnalla	
  ei
tarvitse	
  liittyä	
  arvonlisä-‐	
  eikä	
  ennakonperintärekisteriin.	
  Verohallintoon	
  riittää	
  yhteystietojen
päivitys.
8. Päätettiin	
  valita	
  vähintään	
  seuraavaan	
  vuosikokoukseen	
  asti	
  sihteeriksi	
  Salla	
  Korkki.
9. Rekisteröidyn	
  yhdistyksen	
  hallituksella	
  on	
  velvoite	
  pitää	
  jäsenrekisteriä.	
  Päätettiin,	
  että
jäsenrekisteriä	
  ylläpitää	
  sihteeri	
  Salla	
  Korkki.
10. Päätettiin,	
  että	
  jäsenrekisterin	
  pitäjälle	
  hankitaan	
  tunnukset	
  invalidiliiton	
  Kilta-‐
järjestelmään.	
  Päätettiin	
  selvittää	
  onko	
  mahdollista	
  juridisesti	
  antaa	
  Kilta-‐tunnukset
useammalle.
11. Päätettiin	
  ottaa	
  käyttöön	
  invalidiliiton	
  jäsenmaksupalvelu.	
  	
  Siihen	
  liittyviä	
  kuluja	
  ja	
  ohjeita
ei	
  ole	
  vielä	
  välitetty	
  invalidiliitosta.	
  Siihen	
  on	
  mahdollista	
  liittyä	
  viimeistään	
  ensi	
  vuoden
alusta,	
  mutta	
  kysymmekö	
  voiko	
  liittyä	
  aiemmin?	
  Tällöin	
  invalidiliitto	
  laskuttaa	
  jäsenmaksut	
  ja
tilittää	
  kuukausittain	
  amc	
  ry:n	
  tilille.
12..	
  Invalidiliiton	
  deadlinet:	
  Invalidiliitto	
  on	
  lähettänyt	
  puheenjohtajalle	
  listan	
  kesällä	
  Kilta	
  
järjestelmän	
  rekisterin	
  perusteella,	
  siellä	
  42-‐	
  jäsentä.	
  Jos	
  jäsen	
  puuttuu	
  listalta	
  voi	
  
puheenjohtaja	
  tehdä	
  hallitukselle	
  31.8	
  mennessä	
  ja	
  joka	
  puolestaan	
  tekee	
  muistutuksen	
  
vaalitoimikunnalle	
  15.9.2017	
  mennessä.	
  Eli	
  voimme	
  perusteluineen	
  ilmoittaa	
  15.9.2017	
  asti	
  
uudet	
  äänioikeutetut	
  jäsenet	
  amc	
  ry:stä.	
  Lasse	
  Niemeltä	
  on	
  tulossa	
  2017	
  tiliotteet	
  ja	
  näin	
  
uudet	
  maksaneet	
  jäsenet.	
  Onko	
  Serenityllä	
  sähköiset	
  ja	
  manuaaliset	
  kaavakkeet	
  
henkilötiedoista?	
  Pyritään	
  päivittämään	
  ajoissa	
  ennen	
  15.9.2017	
  uudet	
  jäsenet	
  
invalidiliittoon.	
  	
  
13. Käytiin	
  läpi	
  amc	
  ry:n	
  vanhat	
  säännöt,	
  ehdotettiin	
  seuraavia	
  muutoksia:
Käsiteltiin	
  yhdistyksen	
  säännöt	
  ja	
  uudet	
  muutosehdotukset.	
  Erillinen	
  liite.	
  
14. Päätettiin	
  ehdottaa	
  sääntömuutoksia	
  syyskokouksessa	
  23.9.2017
15. Päätettiin	
  uusien	
  sääntöjen	
  ennakkotarkastuksesta,	
  että	
  ei	
  tarvita.
15. Muut	
  käsiteltävät	
  asiat:	
  Tehdään	
  postituslista,	
  jossa	
  yhdellä	
  osoitteella	
  kaikille	
  hallituksen
jäsenille	
  posti	
  ja	
  posti	
  menee	
  myös	
  hallituksen	
  sähköpostilaatikkoon.
Hallitus	
  kokoontuu	
  vielä	
  kerran	
  ennen	
  syyskokousta.
Ylimääräisessä	
  kokouksessa	
  käydään	
  läpi	
  uudet	
  jäsenet,	
  	
  vaikuttaja	
  viikonlopun	
  tarkka
ohjelma.
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16. Syyskokous	
  23.9.2017	
  s	
  Ylöjärven	
  Koivupuistossa,	
  virallinen	
  kutsu	
  facebook	
  ja	
  internet
sivuille.
17. Puheenjohtaja	
  Satu	
  Kuha	
  päätti	
  kokouksen:	
  20:30

AMC-ARTHROGRYPOSIS RY:N SÄÄNNÖT Helsinki 23.9.2017
1 § Yhdistyksen nimi on AMC-Arthrogryposis ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen
toimialueena on koko Suomi.
2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia arthrogrypoosia sairastavien ja heidän
läheistensä yhdyssiteenä, valvoa heidän etujaan ja työskennellä arthrogrypoosin
aiheuttamien vammojen ja haittavaikutusten tutkimuksen, ehkäisyn, hoidon ja
kuntoutuksen edistämiseksi. Yhdistys toimii Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä.
3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- tukee arthrogrypoosia sairastavien järjestäytymistä ja keskinäistä yhteydenpitoa
- harjoittaa valistus-, tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa
- tukee tutkimus- ja koulutustoimintaa
- tarjoaa ja mahdollistaa arthrogrypoosia sairastaville henkilöille ja heidän läheisilleen vertaistukea.
4§ Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä
omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita. Toimintansa rahoittamiseksi
yhdistys voi järjestää
maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä, tarvittaessa asianmukaisella
luvalla.
5§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen sen toimialueella
asuva artrogrypoosia sairastava henkilö tai hänen läheisensä, joka haluaa edistää
yhdistyksen tarkoitusten toteuttamista ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen
henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua
henkilö, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla vaikuttanut yhdistyksen toimintaan.
Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Kunnia- ja
kannattajajäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin.
6§ Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen
vuosikokous päättää. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
7§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla.
Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän on muistutuksesta huolimatta
laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen
sääntöjä ja pyrkimyksiä tai haittaa vakavasti yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

8§ Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidetään vuosittain tammi- huhtikuun aikana. Yhdistyksen jäsen voi
osallistua hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos
vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten vaatii. Vuosikokous ja mahdolliset
ylimääräiset kokoukset voidaan järjestää internetin välityksellä.
9§ Yhdistyksen kokouskutsut voidaan lähettää jäsenistölle postitse tai internetin välityksellä, kuten esimerkiksi
sähköpostiviestillä sekä internetsivuilla julkaistavan ilmoituksen kautta vähintään neljätoista (14) vuorokautta
ennen kokousta.
10§ Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaalit on vaadittaessa toimitettava
suljetuilla lipuilla.
11 § Vuosikokouksessa, jonka avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) vahvistetaan kokouksen työjärjestys
4) käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta

5) käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille
6) hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
7) määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudet
8) hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavalle vuodelle
9) valitaan hallituksen puheenjohtaja
10) valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
11) valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan
vuoden tilejä ja hallintoa
12) käsitellään muut mahdolliset asiat
12§ Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) muuta
jäsentä, joista vähintään puolella on arthrogrypoosi.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa, ensimmäisen vuoden
kuluttua arvan perusteella, myöhemmin kukin vuorollaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.
Sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt voivat olla myös
hallitukseen kuulumattomia.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Jos puheenjohtaja, sekä
varapuheenjohtaja on estynyt lähettämään kutsun kokoukseen, voi kuka tahansa hallituksen jäsen lähettää
kokouskutsun.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi
vähintään kolme (3) jäsentä on paikalla.
Hallitus kokouksissa päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
Hallitus on myös kutsuttava koolle, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä
kirjallisesti nimeltä mainittua asiaa varten vaatii.
13§ Hallituksen tehtäviin kuuluu:
- johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen ja kokousten
päätösten mukaisesti
valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää jäsenluetteloa
asettaa tarpeelliset toimikunnat
huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta
huolehtia siitä, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä
tapa vaatii
ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä työehdot
14§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai
henkilö jolla on hallituksen erikseen siihen antama oikeus.
15§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen tai rahastonhoitajan on
toimitettava tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat tilintarkastajalle siten, että
kaikki tarvittavat asiakirjat ehtivät mennä viranomaistahoille lain tai viranomaistahojen määräämään aikarajaan
mennessä.
16§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen vuosikokouksessa tai ylimääräisessä
kokouksessa. Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että asiasta on mainittu kokouskutsussa ja sääntöjen
muutosta tarkoittava ehdotus saa hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistön annetuista äänistä.
17§ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa,
joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ja purkamiseen
vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) enemmistö
annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi yhdistyksen
viimeinen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään arthrogrypoosia sairastavien henkilöiden hyväksi.

18§ Asioissa, joista ei ole määräystä näissä säännöissä, noudatetaan voimassa olevaa
yhdistyslakia.
19§ Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se merkitään yhdistysrekisteriin.

