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KYMENLAAKSON SYÖPÄYHDISTYS  RY  
SÄÄNNÖT   

( Hyväksytty   kevätkokouksessa  27.3.2017 ) 
VAATIVAT  VIELÄ TOISEN VUOSIKOKOUKSEN HYVÄKSYNNÄN  JA  PRH:N VAHVISTKSEN 

 
 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry.  Yhdistyksen kotipaikka  on Kotka. 

Toimialueena   on   Kotka, Pyhtää, Hamina, Miehikkälä, Virolahti, Kouvola ja  Iitti.  

Yhdistys  on  jäsenenä   Suomen  Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i  Finland:ssa, jota  

näissä  säännöissä  kutsutaan keskusjärjestöksi. 

 

2. Tarkoitus  ja  toiminnan laatu 

Yhdistyksen  tarkoituksena  on työskennellä   syöpäsairauksien ehkäisemiseksi  sekä näi-

den sairauksien aiheuttamien haittojen ja  kärsimysten vähentämiseksi. Yhdistys harjoittaa  

syöpää  koskevaa terveyskasvatustyötä, syövän ennaltaehkäisyä ja varhaistoteamista se-

kä edistää syöpäpotilaiden ja  heidän läheistensä  kuntoutusta  ja  psykososiaalista  tukea.   

Toimintansa  tukemiseksi  yhdistys  voi ottaa  vastaan lahjoituksia ja testamentteja  sekä 

panna   toimeen varainkeräyksiä, arpajaisia ja  myyjäisiä saatuaan siihen asianomaisen 

luvan. 

 

 

3. Jäsenet 

Yhdistykseen  voi liittyä  jäseneksi  henkilö, rekisteröity  yhdistys  tai muu oikeuskelpoinen   

yhteisö tai  säätiö, joka  hyväksyy  yhdistyksen tarkoituksen ja  säännöt.  Hallitus hyväksyy 

vuosittain uudet  jäsenet. 

Yhdistyksellä  voi olla  alueellisesti  toimivia  rekisteröimättömiä  alaosastoja  tai  potilas-

kerhoja.  Alaosaston tai kerhon  jäseneksi  katsotaan  sen  toimialueella  asuvat  yhdistyk-

sen jäsenet. 

 

4. Jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun  suuruudesta  päättää  vuosikokous. 

Jos  jäsen jättää   jäsenmaksunsa  suorittamatta tai rikkoo  yhdistyksen  sääntöjä vastaan, 

voi hallitus  erottaa  hänet yhdistyksestä. 
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5. Hallitus 

Yhdistyksen asioita  hoitaa  hallitus, johon kuuluu  vuosikokouksessa  valitut puheenjohta-

ja,  jota  kutsutaan  yhdistyksen puheenjohtajaksi  ja  7  varsinaista  jäsentä  sekä  7  vara-

jäsentä. Puheenjohtajan  ja  hallituksen toimikausi  on vuosikokousten välinen aika  ja toi-

mikauden pituus  on kolme  vuotta.  Kahtena  ensimmäisenä  vuonna  eroaa viisi hallituk-

sen  jäsentä tai varajäsentä arvan nojalla; kolmantena vuotena  puheenjohtaja  ja loput  

jäsenistä, myöhemmin eroaminen  tapahtuu  vuoron perään. 

 

Hallitus  valitsee  keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa  keskuudestaan tai ulko-

puolelta  sihteerin, rahastonhoitajan  ja muut  tarvittavat  toimihenkilöt. Hallitus  kokoontuu 

puheenjohtajan tai  hänen estyneenä ollessaan   varapuheenjohtajan kutsusta  kaksi  ker-

taa vuodessa,  syksyllä   ja  keväällä.   Hallitus  kokoontuu  ylimääräiseen kokoukseen kun 

siihen on aihetta  tai  yli puolet  hallituksen jäsenistä  sitä  vaatii.   

Hallitus  on päätösvaltainen, kun vähintään  5 hallituksen jäsentä  tai varajäsentä, puheen-

johtaja tai  varapuheenjohtaja mukaan luettuna,  on läsnä.  Äänestykset  ratkaistaan  eh-

dottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee  puheenjohtajan  ääni, 

vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallitus  ottaa  ja  erottaa  toiminnanjohtajan, joka johtaa yhdistyksen käytännön toimintaa 

erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti. Hallitus  voi  asettaa  alaisuudessaan toimivia 

toimikuntia  tai  hoitokuntia  huolehtimaan  näille  uskotuista  tehtävistä.   Hallituksen  ja  

sen asettamien toimikuntien kokouksia voidaan pitää  myös puhelimen, sähköpostin tai 

jonkin muun  sähköisen tietoliikenneyhteyden välityksellä.  

Yhdistyksen kirjanpito  voidaan ulkoistaa. 

 

Hallituksen tehtävänä on: 

1. hoitaa  yhdistyksen asioita  ja  edustaa  sitä 

2. kiinnittää  huomiota kaikkeen, mikä koskee yhdistystä ja  sen   toimintaa  sekä  toi-

mia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi 

3. hoitaa  yhdistyksen taloutta  ja sille  annettuja  lahjavaroja 

4. jättää vuosittain  ennen  maaliskuun 1. päivää tilintarkastajalle tarvittavat tili- ja  

asiakirjat  yhdistyksen   talouden ja  hallinnon tarkistamista  varten  

5. antaa  vuosikokoukselle kertomus  yhdistyksen toiminnasta  edellisenä vuonna 

6. laatia  esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 

7. panna  täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset 

8. kutsua  yhdistys koolle 

9. pitää  jäsenluetteloa 

 

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
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Yhdistyksen nimen  kirjoittaa  puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,  toiminnanjohtaja  tai  

hallituksen määräämä  muu henkilö, aina kaksi  yhdessä. 

 

7. Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi  on kalenterivuosi.  Tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun 15.  päi-

vää  tarkastaa  edellisen vuoden tilit ja  hallinto sekä antaa  kirjallinen kertomus  tarkastuk-

sesta. 

 

 

8. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä  maalis-

kuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi  ääni. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua  hallituksen  tai  yhdistyksen kokouksen  niin 

päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla  kokouksen 

aikana  tai sitä  ennen. 

 

 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Kutsu  vuosikokoukseen tai  ylimääräiseen kokouksen on julkaistava yhdistyksen verk-

kosivuilla  ja alueella ilmestyvässä sanomalehdessä  14  päivää  ennen kokousta. 

Yhdistys  kokoontuu  ylimääräiseen  kokoukseen hallituksen kutsusta.  Tällainen kokous  

on kutsuttava  koolle,  kun hallitus katsoo  sen tarpeelliseksi  tai jos  vähintään 20  jäsentä  

sitä  kirjallisesti  anoo hallitukselta  erityisesti  ilmoitettua  asiaa  varten. 

 

 

10.   Vuosikokous 

  Yhdistyksen  vuosikokouksessa  käsitellään seuraavat  asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi  pöytäkirjantarkastajaa  ja tarvitta-

essa kaksi  ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja  päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja  toiminnantarkastajan / tilintarkastajan lau-

sunto 

6. päätetään  tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä   halli-

tukselle ja  muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä  jäsenmaksun  suuruus 

8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

9. valitaan  tilintarkastaja / toiminnantarkastaja   

10. käsitellään muut kokouskutsussa  mainitut  asiat 
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Mikäli yhdistyksen jäsen  haluaa  saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsitel-

täväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle  kirjallisesti  helmikuun loppuun mennessä,   

että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

11.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Ehdotus   näiden  sääntöjen muuttamisesta tai  yhdistyksen  purkamisesta   on,  voidak-

seen tulla  hyväksytyksi, valmisteltava  yhdistyksen hallituksessa  ja  hyväksyttävä kah-

dessa peräkkäisessä,   vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä  hallituksen kokouk-

sessa.  

Kokouskutsussa  on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai  yhdistyksen  purkamisesta. 

Sääntöjen muuttamisesta  tai  yhdistyksen purkamista  koskeva  päätös  on pätevä, jos  se  

tulee  hyväksytyksi   ¾ :lla  annetuista  äänistä  kummassakin kokouksessa. 

Jos  yhdistys  purkautuu, on sen  varat  luovutettava Suomen  Syöpäyhdistykselle käytet-

täväksi Kymenlaakson alueen syöväntorjuntatyöhön ottaen huomioon   lahjoittajien mah-

dollisesti antamat  erikoismääräykset. 

 

Muuten  noudatetaan  mitä  yhdistyslaissa  säädetään. 

 

 

 


