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1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 
 
Yhdistyksen nimi on Sähköherkät ry, ruotsiksi Elöverkänsliga i Finland rf, ja nimestä voidaan käyt-
tää epävirallista englanninkielistä nimeä Electrical Hypersensitives in Finland. Sen kotipaikka on 
Helsinki ja toimialueena koko maa. 
 
 
2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia puolueettomana etujärjestönä ja tuoda julki ympäristössä alati 
laajenevaa ja tehostuvaa sähköisten ja magneettisten kenttien ihmisille aiheuttamaa ympäristöriskiä 
ja puolustaa jo sairastuneiden oikeutta tulla hyväksytyiksi tasavertaisina yhteiskunnan palvelujen 
piiriin sekä pyrkiä saattamaan ympäristö entistä puhtaammaksi ja neuvoa saasteista kärsiviä tule-
maan toimeen työssään ja ympäristössään. 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi 

- antaa tietoa ja tukea sairastuneille ja heidän omaisilleen 
- perustaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja 
- harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista neuvonta-. ja opetustoimintaa, joka edis-

tää yhdistyksen tarkoituksia 
- olla mahdollisuuksien mukaan yhteydessä muiden maiden vastaaviin järjestöihin 
- pitää yhteyttä viranomaisiin asian tunnetuksi tekemiseksi sekä sairastuneiden sosi-

aaliturvan saamiseksi 
 

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä jäsenmak-
suja, omistaa ja hallita toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja toimeen-
panna arpajaisia ja keräyksiä. 
 
 
3 § JÄSENET 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä hakemuksesta jokainen henkilö, jonka yhdistyksen 
hallitus hyväksyy jäseneksi. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oike-
uskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Hallitus voi myöntää 
jäsenelle vapautuksen jäsenmaksusta 5 §:n mukaisesti. 

 



Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokoukses-
sa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 
 
4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN TAI EROTTAMINEN 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen-
johtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 
Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen 

- on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vähintään kahdelta toimintavuodelta 
- toimii yhdistyksen kokousten päätösten tai yhdistyksen sääntöjen vastaisesti 
- toimii hyvien tapojen tai yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti 
- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 

yhdistystä 
- on muuten jättänyt ilman pätevää syytä täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on 

yhdistykseen liittymällä tai sen luottamustehtäviin lupautuessaan sitoutunut. 
 
 
5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU 
 
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja 
kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Jäsenmaksu peritään kalenterivuosittain. 

 
Kun liittyy yhdistykseen jäseneksi 1.7. tai sen jälkeen, peritään loppuvuodelta vain puolet jäsen-
maksusta. Jäsenmaksun perinnästä huolehtii hallituksen nimeämä henkilö. Hallitus voi kirjallisesta 
hakemuksesta vapauttaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suorittamisesta sairauden tai siitä johtu-
van taloudellisen rasituksen vuoksi. Hallitus voi myös vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittami-
sesta yhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistumisen vuoksi. 
 
 
6 § HALLITUS JA MUUT TOIMIELIMET 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 
varsinaista jäsentä sekä 0-6 varajäsentä. 

 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun 
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten men-
nessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 



 
Yhdistyksen laskut hyväksyy maksettaviksi hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 
 
 
7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahaston-
hoitaja kukin yksin. 
 
 
8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille 
vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa vii-
meistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 
 
 
9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa. 

 
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 kolmen-
kymmenen (39) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajä-
senellä yksi ääni. 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 puheenjohta-
jan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
 
10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN 
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta en-
nen kokousta jäsenille postitetuilla kutsukirjeillä. Kokouskutsu voidaan lisäksi julkaista myös sa-
nomalehdessä. 
 
 
11 § VUOSIKOKOUS 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 



2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvit-
taessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus Ja tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halli-

tukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmak-

sujen suuruudet 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
10.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää ko-
kouskutsuun. 
 
 
12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan 
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 
 
 
13 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kuukauden välein pidettävässä 
yhdistyksen kokouksessa, joissa vähintään kolme neljäosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. 
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. 

 
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä ta-
valla yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. 
 
 
14 § SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN 
 
Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä. 


