
Avartuva Ihmiskuva ry 

 

Säännöt  

  
 
 

Nimi ja kotipaikka 

1 §  

Yhdistyksen nimi on Avartuva Ihmiskuva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 
ja toimialueena maailmankaikkeus. Yhdistys on puoluepoliittisesti, uskonnollisesti 
ja ideologisesti sitoutumaton. 

   

Tarkoitus ja toiminta 

2 § 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää avartuvaa ja syventyvää ajattelua, totuuden 
etsintää, rajatietoa (kuten paranormaalien ilmiöiden tutkimusta) henkistä kehitystä 
ja terveitä elintapoja ja täydentäviä hoitomuotoja. 

 

3 §  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, tiedotus- ja 
esitelmätilaisuuksia ja kursseja, edistää alan yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden 
yhteistyötä, ja harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa. 
  

Jäsenistö 

4 §  

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen sen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä 
henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. 
Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen 
on hyväksytty. Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen 
määräämän jäsenmaksun. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista 
jäsenluetteloa. 
 
 

5 §  

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen 
hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. 
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen 
periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana. 



Saatuaan kirjallisen tiedon erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän 
kuluessa valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle.  
Kokoukset 
6 §  

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. 

Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun 
aikana. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. 
Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 
kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä 
varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän 
kuluessa. Yhdistyksen kokouskutsut toimitetaan kirjeenä tai sähköpostilla, 
neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous on pidettävä 
viimeistään kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa. 

 

7 §  

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus ja yksi ääni jokaisella 15 vuotta 
täyttäneellä henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä. Yhteisöjäsenen äänioikeutta 
yhdistyksen kokouksessa käyttää yhteisöjäsenen valitsema edustaja. Päätökset 
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 14 ja 15 §:ssä mainituissa 
tapauksissa (sääntöjen muutokset ja yhdistyksen purku). Äänten mennessä tasan, 
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Valtakirjalla ei voi 
äänestää. 

 

8 §  

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, 
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 
3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. 
4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja 
päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.  
5. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat. 
 

9 §  

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, 
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta. 
4. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta. 
5. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen 
puheenjohtajaksi. 
7. Päätetään hallituksen koosta ja valitaan hallituksen jäsenet. 



8. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa.  
9. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.  
  
 
 
 

Hallitus 

10 §  

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja 
sekä 5-15 varsinaista jäsentä sekä 2-5 varajäsentä. Toimikausi on vuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt kerrallaan. 
Hallitus voi tarvittaessa nimetä toimikuntia. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja on 
päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. 
  

  

Nimenkirjoittajat  

11 §  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi 
yhdessä tai henkilö, jonka hallitus siihen oikeuttaa, yksin. 
  

  

Talous 

12 §  

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä 
toiminnantarkastajalle helmikuun loppuun mennessä.  

 
 
 

13 §  

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja 
lahjoituksia sekä testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista 
kiinteää omaisuutta ja järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä. 
  

  

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

14 §  

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa. 
Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme 
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 

 



 
 
 

15 §   
 

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä 
kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on 
hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme 
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 
 

16 §  

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan jollekin / 
joillekin vastaavia tarkoitusperiä ajavalle / ajaville rekisteröidyille yhdistyksille. 

 
 

 


