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Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen säännöt 

  
1 §  

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli  
Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Syöpäyhdistys – Södra Finlands Cancerförening ry. 

 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue käsittää Uudenmaan, Kanta-

Hämeen ja osan Päijät-Hämeen maakuntaa. Yhdistys on Suomen Syöpäyhdistys-Cancerföreningen i 

Finland ry:n jäsen.  

 

Yhdistyksessä suomen- ja ruotsinkieli ovat samanarvoiset. 

  

2 §  

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu  
Yhdistys on alueellinen syöpäyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää syöpäpotilaiden ja heidän 

läheistensä hyvinvointia sekä harjoittaa syöpätauteihin liittyvää neuvonta- ja valistustyötä.  

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja 

sekä saatuaan asianomaisen luvan toimeenpanemaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.  

 

3 §  

Jäsenet, jäsenmaksu, jäsenen erottaminen  
Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen 

tarkoituksen ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. 

  

Kannatusjäseneksi yhdistyksen hallitus voi ottaa oikeuskelpoisen yhteisön. Kannatusjäsenellä on 

yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Varsinaisten jäsenten 

jäsenmaksun ja kannatusjäsenten suoritettavan kannatusmaksun suuruuden määrää edustajiston 

syyskokous toimintavuodeksi kerrallaan.  

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen 

kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.  

Heiltä ei peritä jäsenmaksua.  

 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, rikkoo yhdistyksen sääntöjä 

vastaan tai muutoin vahingoittaa yhdistystä.  

 

4 §  

Paikallisosastot  
Yhdistyksellä voi olla paikallista toimintaa varten rekisteröimättömiä paikallisosastoja. Niiden 

toimintaa ohjaa, neuvoo, valvoo ja hallinnoi yhdistyksen hallitus.  

 

Yhdistys hallinnoi paikallisosastoille testamentattuja tai lahjoitettuja varoja yhdistyksen hallituksen 

päätöksen mukaan. Paikallisosaston toiminnan tukemiseen tarkoitetuista testamentti- tai 

lahjoitusvaroista yhdistyksen hallitus osoittaa hakemuksesta ja harkintansa mukaan varoja ko. 

paikallisosastolle.  

 

 



5 §  

Yhdistyksen toimielimet  
Yhdistyksen toimielimiä ovat:  

1. yhdistyksen hallitus  

2. yhdistyksen edustajisto  

3. varsinainen kokous, joka valitsee edustajiston  

 

6 §  

Yhdistyksen hallitus  
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, jotka yhdistyksen edustajiston syyskokous 

valitsee kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.  

 

Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme, ensin arvan ja sitten vuoron mukaan.  

 

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun 

puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä on saapuvilla.  

 

Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt. 

 

7 §  

Nimen kirjoittaminen  
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tai 

yhdistyksen hallituksen määräämät henkilöt, aina kaksi yhdessä. 

 

8 §  

Hallituksen tehtävät  
Hallituksen tehtävänä on:  

1. vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä,  

2. edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita,  

3. vastata yhdistyksen omaisuuden ja talouden hoidosta mukaan luettuna päättää yhdistyksen 

omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta.  

4. laatia vuosittain toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettäväksi edustajistolle,  

5. laatia tilinpäätös ja toimintakertomus esitettäväksi edustajistolle,  

 

6. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen ja edustajiston tekemät päätökset  

 

Hallitus asettaa tarvittaessa työvaliokunnan sekä toimikuntia huolehtimaan näille uskotuista 

asioista. 

 

 

 



9 §  

Edustajisto  
Yhdistyksen edustajistoon kuuluu puheenjohtaja ja kaksikymmentäseitsemän (27) jäsentä. 

Edustajiston kokoonpanon tulee olla sellainen, että se edustaa mahdollisimman monipuolista 

asiantuntemusta yhdistyksen toimialalla. 

  

Edustajiston puheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kolmeksi 

toimintavuodeksi kerrallaan. Muista jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes ensin arvan ja sitten 

vuoron mukaan. Samaa henkilöä ei voida valita edustajistoon kolmea kautta pitemmäksi ajaksi 

peräkkäin.  

 

Edustajisto kokoontuu  

1. kevätkokoukseen, joka pidetään toukokuun loppuun mennessä ja siinä:  

a. esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus  

b. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  

c. käsitellään yhdistyksen rahoitusta ja toimintaa koskevia ajankohtaisia asioita  

d. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

 

2. syyskokoukseen, joka pidetään joulukuun loppuun mennessä ja siinä:  

a. päätetään seuraavan vuoden jäsen- ja kannatusmaksuista  

b. vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio  

c. päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista  

d. suoritetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali  

e. valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varamiehet; 

ainakin toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla KHT tai HTM  

f. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

 

Edustajiston kokouksista on sen jäsenille ilmoitettava viimeistään 10 päivää ennen kokousta 

postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla. Yhdistyksen Edustajiston kokouksiin voidaan osallistua 

hallituksen kokouksen niin päättäessä, myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 

avulla kokouksen aikana tai sitä ennen.  

 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei laissa tai säännöissä ole muuta 

määrätty.  

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

10 §  

Toimintavuosi ja tilikausi  
Yhdistyksen toimintavuotena ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja muut tarvittavat 

asiakirjat jätetään tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa 

tilintarkastuskertomus hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä. 



11 §  

Yhdistyksen varsinainen kokous  
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain syksyllä joulukuun loppuun mennessä.  

Kokouksessa:  

1. valitaan joka kolmas vuosi edustajiston puheenjohtaja  

2. suoritetaan edustajiston erovuoroisten jäsenten valinta  

 

12 §  

Edustajiston ylimääräinen kokous  
Edustajisto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta.  

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se muuten on lain mukaan 

pidettävä. 

 

13 §  

Kutsu yhdistyksen kokoukseen  
Kutsu yhdistyksen kokoukseen julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla ja yhdistyksen käyttämällä 

sosiaalisen median sivustolla viimeistään 14 päivää ennen kokousta. 

 

Yhdistyksen Varsinaiseen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä, 

myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai sitä ennen. 

 

14 §  

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan panna vireille yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä edustajiston varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa ja ottaa ratkaistavaksi 

aikaisintaan kaksi kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa.  

 

Sääntömuutoksen hyväksyminen edellyttää, että sitä jälkimmäisessä edustajiston kokouksessa 

kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.  

 

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta voidaan panna vireille edustajiston varsinaisessa kokouksessa ja 

ottaa ratkaistavaksi aikaisintaan kaksi kuukautta myöhemmin pidettävässä edustajiston 

ylimääräisessä kokouksessa. Purkamista koskeva päätös on pätevä, mikäli sitä kannattaa vähintään 

¾ annetuista äänistä.  

 

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä 2 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin ottaen 

huomioon lahjoittajien mahdollisesti antamat erikoismääräykset.  

 

15 §  

Yleismääräys  
Muissa suhteissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 
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