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1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry ja sen
kotipaikka on Joensuu. Toimialueena on Pohjois-Karjalan maakunta.
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Syöpäyhdistys -
Cancerföreningen i Finland ry:een, jota näissä säännöissä kutsutaan
keskusjärjestöksi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan
- ehkäistä syöpäsairauksia, edistää näistä sairauksista selviämistä
sekä tarjota tukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen
kaikissa sairauden vaiheissa.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
- edistämällä syöpään sairastuneiden liittymistä yhdistyksen
jäseniksi
- tekemällä terveydenedistämistyötä syöpäsairauksien
ennaltaehkäisemiseksi ja varhaisen toteamisen edistämiseksi
yhteistyössä keskusjärjestön, muiden syöpäjärjestöjen ja
kansanterveyttä edistävien järjestöjen kanssa
- tarjoamalla psykososiaalista tukea ja kuntoutusta sekä myöntämällä
mahdollisia avustuksia syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu
- vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- omistamaan ja hallitsemaan kiinteää ja irtainta omaisuutta
- järjestämään arpajaisia, myyjäisiä ja rahan keräyksiä,
harjoittamaan kioski-, kahvio- ja kirpputoritoimintaa sekä
järjestämään huvitilaisuuksia hankittuaan kulloinkin tarvittavan
asianmukaisen luvan.

Yhdistyksellä voi olla paikallista toimintaa varten
rekisteröimättömiä paikallisosastoja. Yhdistyksen hallitus ohjaa ja
valvoo niiden toimintaa sekä hallinnoi niiden varoja ja päättää
paikallisosastojen säännöistä. Hallitus voi harkintansa mukaan
myöntää paikallisosastoille avustuksia toimintaan.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen
hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua varsinainen jäsen, joka
on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
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Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on muuten menettelyllään
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsen
katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole muistutuksesta huolimatta
maksanut jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa muistutuksen eräpäivästä.

5 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Hallitus voi
päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja
kiinnittämisestä.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kolme
kalenterivuotta. Vuosittain hallituksen jäsenistä on kolme
erovuorossa. Ensimmäisessä vaiheessa erovuorossa olevien valinnat
ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuosittain
varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan jäsenet sekä päättää muista
mahdollisista hallitusta avustavista työryhmistä jäsenineen.
Hallitus päättää toiminnanjohtajan ja työntekijöiden palkkaamisesta
ja erottamisesta. Toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä ja
rahastonhoitajana.

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 yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

Hallituksen kokouksia voidaan pitää myös puhelimen, sähköpostin
taijonkin muun sähköisen tietoliikenneyhteyden välityksellä.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen määräämä muu henkilö,
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aina kaksi yhdessä. Tai hallituksen määräämä henkilö yksin.
8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous
loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Kannattajajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua hallituksen niin päättäessä
myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai sitä ennen.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsu varsinaiseen tai
ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen sähköisissä
viestintäkanavissa. Lisäksi kokouksesta voidaan ilmoittaa
yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä paikallislehdessä.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi

6. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja ja erovuoron
mukaan hallituksen jäsenet syyskokousta seuraavan kolmen
kalenterivuoden toimikaudelle

7. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden tulee
olla auktorisoituja tilintarkastajia

8. valitaan tarvittavat edustajat eri tehtäviin

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta,
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään yhden
kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat
syöpätutkimuksen hyväksi purkautumisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.


