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Voimassaolevat säännöt: 02.12.2021 12:35:30

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Saimaan Syöpäyhdistys r.y. Yhdistyksen
kotipaikka on Lappeenranta ja sen toiminta-alueena on Etelä-Karjalan
ja Etelä-Savon maakunnat sekä Hartola, Heinola, Heinävesi, Joroinen
ja Sysmä. Yhdistys on jäsenenä Suomen Syöpäyhdistys -
Cancerföreningen i Finland:ssa, jota näissä säännöissä kutsutaan
keskusjärjestöksi. Yhdistyksen kieli on suomi.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on ehkäistä syöpään sairastumista, edistää
siitä selviytymistä sekä tarjota tukea sairastuneille ja heidän
läheisilleen sairauden kaikissa vaiheissa.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

- tekemällä terveydenedistämistyötä syöpäsairauksien
ennaltaehkäisemiseksi ja varhaisen toteamisen edistämiseksi sekä
- tarjoamalla psykososiaalista tukea ja kuntoutusta sekä myöntämällä
avustuksia syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita tai
muuta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
panna toimeen varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä saatuaan
siihen asianmukaisen luvan.

Yhdistyksellä voi olla paikallista toimintaa varten
rekisteröimättömiä paikallisosastoja ja kerhoja. Yhdistyksen
hallitus ohjaa ja valvoo niiden toimintaa sekä hallinnoi niille
testamentattuja tai lahjoitettuja varoja ja myöntää harkintansa
mukaan varoja ko. osastolle tai kerholle.

3. Jäsenet

Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi sen hallituksen hyväksymä
henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö
taikka säätiö.

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Jäsenmaksun suuruuden määrää syyskokous toimintavuodeksi kerrallaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli hän jättää jäsenmaksunsa
suorittamatta, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai
vahingoittaa yhdistystä toiminnallaan.

Yhdistyksen ainaisjäseniä ovat sellaiset henkilöt, jotka ovat
liittyneet aikanaan lahjoittajajäseninä ja ovat säilyttäneet
jäsenoikeutensa. Yhdistyksen ainaisjäsenet ja kunniajäsenet ovat
vapautettuja jäsenmaksusta.

4. Yhdistyksen toimielimet
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Yhdistyksen toimielimiä ovat: 1) yhdistyksen kokous ja 2)
yhdistyksen hallitus.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja
9-12 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi
kalenterivuotta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi
arvan, sittemmin vuoron mukaan.

Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan joka
toinen vuosi. Hallitus vallitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, johon
kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 3-4 hallituksen
jäsentä. Hallitus päättää tarpeellisten työntekijöiden
palkkaamisesta.

Yhdistyksellä on toiminnanjohtaja, jonka valinnasta päättää
hallitus. Toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä ja
yhdistyksen rahastonhoitajana.

6. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1) vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä,
2) hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä,
3) hoitaa yhdistyksen taloutta ja sille annettuja lahjavaroja sekä
päättää omaisuuden ostamisesta ja myymisestä mukaan lukien
kiinteistöt.
4) laatia vuosittain toimintasuunnitelma ja talousarvio
esitettäväksi syyskokoukselle,
5) laatia vuosittain tilinpäätös ja toimintakertomus ja jättää
tilintarkastajille tarvittavat tili- ja asiakirjat yhdistyksen
talouden ja hallinnon tarkastamista varten vähintään kuukautta ennen
kevätkokousta,
6) antaa edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus
hyväksyttäväksi kevätkokoukselle,
7) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
8) kutsua yhdistys koolle ja
9) hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet.
10) hoitaa muut yhdistyslain mukaiset tehtävät.

Hallitus voi asettaa toimikuntia huolehtimaan erityisistä tehtävistä
kuten alueellisten toimipisteiden toiminnan kehittämisestä ja
järjestämisestä. Toimikunnat ovat toiminnassaan vastuussa
yhdistyksen hallitukselle, jolla tulee olla toimikunnassa edustus.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kaksi yhdessä tai hallituksen
määräämä henkilö yksin.
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8. Tilikausi

Yhdistyksen kirjanpito päätetään kalenterivuosittain.
Tilintarkastajan tulee tarkastaa edellisen vuoden tilinpäätös ja
hallinto sekä antaa kirjallinen kertomus tarkastuksesta vähintään
kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kahdesti vuodessa:
kevätkokous maalis-toukokuun aikana ja syyskokous loka-joulukuun
kuluessa hallituksen määräämänä ajankohtana.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) hallituksen toimintakertomus ja mahdolliset toimenpiteet sen
johdosta,
2) tilinpäätös ja sen vahvistaminen, tilintarkastajien kertomus ja
vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille,
3) muut asiat, jotka hallitus tai yhdistyksen jäsen haluaa
käsiteltäväksi. Jäsenen kirjallisesti tekemä ehdotus esitettäköön
kuitenkin hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja, joka
samalla on hallituksen puheenjohtaja
2) valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle,
3) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi tilintarkastaja ja
yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö,
4) määrätään jäsenmaksun suuruus,
5) käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden
toimintasuunnitelmaksi ja tähän perustuva talousarvio,
6) muut asiat, jotka hallitus tai joku yhdistyksen jäsen haluaa
käsiteltäväksi. Jäsenen kirjallisesti tekemä ehdotus esitettäköön
kuitenkin hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen syyskokousta.

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

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kutsu varsinaiseen tai
ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen sähköisissä
viestintäkanavissa vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.
Lisäksi kokouksesta voidaan ilmoittaa yhdistyksen toimialueella
ilmestyvässä paikallislehdessä.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä
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sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten anoo.

11. Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ehdotus
näiden sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi on,
voidakseen tulla hyväksytyksi, valmisteltava yhdistyksen
hallituksessa ja hyväksyttävä kahdessa perättäisessä, vähintään
kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen
muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on pätevä, jos
se tulee hyväksytyksi vähintään 3/4:lla annetuista äänistä.
Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Jos yhdistys purkautuu, sen varat on luovutettava Suomen
Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry:lle kohdassa 2.
mainittuihin tarkoituksiin käytettäväksi Saimaan Syöpäyhdistyksen
toimialueella ottaen huomioon lahjoittajien mahdollisesti antamat
erikoismääräykset.


