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ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N ESPOON PAIKALLISOSASTON 
SÄÄNNÖT 
 
1 § 
NIMI JA TOIMIALUE 
 
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Espoon osasto on Etelä-Suomen 
Syöpäyhdistys ry:n paikallisosasto, jonka toimialue on Espoon kaupunki. 
Toiminnassaan osasto käyttää nimeä Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n 
Espoon osasto. 
 
2 § 
TOIMINNAN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 
Toimialueellaan osaston tarkoituksena on yhteistyössä Etelä-Suomen 
Syöpäyhdistys ry:n (myöh. ESSy) ja muiden yhdistysten kanssa vähentää 
syöpätautien aiheuttamia haittoja tarjoamalla vertaistukea ja tietoa syövistä 
sekä aktivoimalla jäsenistöä liikuntaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. 
Osastolla on oikeus mahdollisesti tarvittavat luvat saatuaan järjestää omalla 
toimialueellaan myyjäisiä ja hankkia muutoinkin varoja. Näiden varojen 
käytöstä se vastaa itsenäisesti. 
Lahjoitukset, jotka edellyttävät oikeustoimikelpoista vastaanottajaa, 
osoitetaan ESSy:lle, joka myöntää hakemuksesta ja harkintansa mukaan 
varoja lahjoittajan määräämään tarkoitukseen. 
 
3 § 
JÄSENET 
Osaston jäseniä ovat osaston toimialueella asuvat ESSy:n henkilöjäsenet. 
 
4 § 
JOHTOKUNTA 
Osaston asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 - 9 
jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) ja johtokunnan jäsenten kolme 
(3) kalenterivuotta.    
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä ottaa 
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. 
 
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt 
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme johtokunnan jäsentä 
sitä vaatii. 
 
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on läsnä. Johtokunnan päätökset 
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tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 
 
Johtokunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päätökset 
ja äänestykset. Pöytäkirja tarkastetaan joko seuraavassa kokouksessa tai 
valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 
 
Johtokunnan tehtävänä on: 

1. Johtaa osaston toimintaa sääntöjen 2 §: n mukaisesti. 
2. Käsitellä kokouksissaan ESSy:n ja muiden yhteistyötahojen esittämät 

asiat. 
3. Hoitaa huolellisesti osaston omaisuutta ja sen haltuun uskottuja varoja. 
4. Toimittaa toiminnantarkastajille kalenterivuoden tilinpäätös ja muut 

tarvittavat asiakirjat tarkastettaviksi tammikuun loppuun mennessä. 
5. Laatia vuosikokoukselle edelliseltä vuodelta toimintakertomus ja 

tilinpäätös sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
6. Toimittaa ESSy:lle jäljennökset toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä, 

tilintarkastajien lausunnosta, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta 
20. helmikuuta mennessä. 

 
Johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa/päättyy vuosikokouksen päättyessä. 
 
5 §  
NIMEN KIRJOITTAMINEN  
Osaston nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
tai osaston johtokunnan määräämät henkilöt, aina kaksi yhdessä. 
 
6 §  
TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTAJAT 
Osaston tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Osastolla on yksi 
toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Osaston 
toiminnantarkastajan tulee helmikuun 5. päivään mennessä tarkastaa tilit ja 
hallinto sekä antaa kirjallinen lausunto tarkastuksesta. 
 
7 § 
OSASTON VUOSIKOKOUS 
Osaston vuosikokous on pidettävä helmikuun 14. päivään mennessä 
johtokunnan määräämänä päivänä. 
Kokouskutsu on julkaistava viimeistään 14 päivää ennen kokousta osaston 
nettisivuilla. 
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Kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 
 
Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Esitellään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta. 
2. Esitellään toiminnantarkastuskertomus. 
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 
4. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma. 
5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio. 
6. Vahvistetaan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset seuraavalle vuodelle. 
7. Valitaan johtokunnan jäsenet. 
8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja. 
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.  
10. Käsitellään yhdistyksen rahoitusta ja toimintaa koskevia ajankohtaisia 
     asioita. 
11. Käsitellään mahdolliset muut johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat, 

joiden on oltava 14 vuorokautta ennen kokousta johtokunnan tiedossa. 
 
8 § 
OSASTON PURKAMINEN 
Jos osasto lopettaa toimintansa, on sen varat luovutettava ESSy:lle ja ne on 
käytettävä paikallisen toiminnan hyväksi osaston toimialueella. 
 
9 § 
SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN 
Säännöt  vahvistaa ja muutokset hyväksyy osaston vuosikokous.  


