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1§
Lapsisyöpäpotilasperheiden kerho SYKERÖ on Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y.:n, alainen
potilaskerho, jonka toimialue käsittää yhdistyksen toimialueen. SYKERÖn kotipaikka on Turku.

2§
Toiminnassaan potilaskerho käyttää nimeä SYKERÖ tai SYKERÖ / LSSY r.y.

3§
Perheiden liittyminen SYKERÖn jäseneksi tapahtuu liittymällä LSSY:n jäseneksi. SYKERÖn
jäseniksi katsotaan yhdistyksen toimialueella asuvat Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen
lapsisyöpäpotilasperheet. Maksamalla LSSY:n jäsenmaksun saa yhdistyksen ja SYKERÖn edut
käyttöönsä. SYKERÖ ei peri omaa jäsenmaksua.
Alle 18-vuotiaan syöpää sairastavan lapsen osalta riittää perhejäsenyys. Syöpää sairastavan
lapsen täytettyä 18-vuotta, jäsenyys muuttuu henkilöjäsenyydeksi.
Lapsisyöpäpotilasperheiden taloudellisista eduista päättää SYKERÖn perheiden valitsema
SYKERÖ-toimikunta, joka hyväksyttää päätöksensä LSSY:n hallituksessa.

4§
SYKERÖn tarkoituksena on:
1. Yhteen saattaa toimialueensa lapsisyöpäpotilasperheitä.
2. Edistää lapsisyöpäpotilasperheiden kokonaisvaltaista kuntoutusta sekä fyysistä,
psykososiaalista että taloudellista tilannetta.

3. Osaltaan kohentaa lapsisyöpäpotilaiden hoito-olosuhteita.
4. Kehittää yhteistyötä lasten vanhempien ja eri lapsipotilaita edustavien yhdistysten välillä.
5. Järjestää vertaistukitoimintaa.
6. Edistää perheen sisäistä ja perheiden välistä vuorovaikutusta.
7. Tukea perheitä erityisesti lapsipotilaan infektioeristyksen aikana huomioiden Varsi-naisSuomen sairaanhoitopiirin ohjeistukset.
8. Osallistua yhteistyöhön Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toisten paikallisosastojen kanssa.
9. Toteuttaa virkistystoimintaa.

5§
SYKERÖllä on mahdollisuus yhdistyksen ja viranomaisten luvalla järjestää omalla toimialueellaan
myyjäisiä ja arpajaisia, vastaanottaa lahjoituksia ja hankkia muutoinkin varoja. Näiden varojen
käytöstä SYKERÖ vastaa itsenäisesti.
Kaikki SYKERÖlle tulevat maksut, lahjoitukset, avustukset ja testamentit on tehtävä LounaisSuomen Syöpäyhdistyksen nimiin. Yhdistys hoitaa maksut sovitulla tavalla ja siirtää varat
SYKERÖn tilille käytettäväksi osoitettuun tarkoitukseen.
Mahdolliset avustusanomukset toimialueen kunnille on käsiteltävä ensin Lounais-Suomen
Syöpäyhdistyksen kanssa.

6§
SYKERÖn asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema SYKERÖ-toimikunta, jonka jäseniltä
edellytetään LSSY:n jäsenyyttä.
SYKERÖ-toimikuntaan kuuluu kuudesta kymmeneen (6-10) lapsisyöpäpotilaan vanhempaa,
LSSY:n hallituksen edustaja, LSSY:n toimitusjohtaja tai hänen varamiehensä, TYKSin lasten ja
nuorten klinikan edustaja, lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksiin perehtynyt kun-toutusohjaaja
sekä LSSY:n TYKS-yhdyshenkilö.
SYKERÖ-toimikuntaan kuuluvien lapsisyöpäpotilaiden vanhempien toimikausi on kaksivuotinen.
Toimikausien peräkkäinen maksimi on kolme.

SYKERÖn vuosikokous valitsee jäsenet erovuoroisten tilalle. Mikäli ehdokkaita toimikuntaan on
enemmän kuin valittavia, suoritetaan vaali. Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä ja
tasatilanteessa ratkaisee arpa. Toimikunnan jäsenen erotessa kesken toimikauden vuosikokous
valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi.
SYKERÖ-toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin ja
muut tarvittavat toimihenkilöt.

7§
SYKERÖn nimen kirjoittavat toimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka
jompikumpi heistä yhdessä yhdistyksen toimitusjohtajan tai hänen siihen määräämän henkilön
kanssa.

8§
SYKERÖ-toimikunnan tehtävä on:
1. Johtaa SYKERÖn toimintaa toimisäännön 4 §:n mukaisesti.
2. Käsitellä kokouksissaan toimikunnan jäsenten, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Sylva
r.y.:n esille tuomat asiat.
3. Valvoa SYKERÖn taloutta ja osallistua varainhankintaan.
4. Kutsua koolle SYKERÖn kokoukset.
5. Laatia SYKERÖn vuosikokoukselle toimintakertomus edelliseltä vuodelta sekä kuluvan vuoden
toimintasuunnitelma ja talousarvio.
6. Panna täytäntöön SYKERÖn kokousten päätökset.

SYKERÖ-toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Myös LSSY:n
toimitusjohtaja voi kutsua SYKERÖ-toimikunnan koolle. Ilmoitus kokousajankohdasta on tehtävä
vähintään 2 viikkoa ennen kokousajankohtaa ja esityslista lähetetään viikkoa ennen kokousta.
SYKERÖ-toimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet vanhempain jäsenistä on läsnä.

Lääketieteellisissä asioissa, jotka koskettavat SYKERÖä, LSSY:n edustajat neuvottelevat
toimikunnan TYKS:n edustajan kanssa ja/tai TYKSin vastuulääkärin kanssa. Sovitut asiat
saatetaan toimikunnalle tiedoksi.
SYKERÖ-toimikunnan kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla taikka postitse kokouksen aikana tai ennen kokousta.

9§
SYKERÖn tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. SYKERÖn kirjanpidosta (kaikki tilit) vastaa LSSY.

10 §
SYKERÖn vuosikokous pidetään vuosittain SYKERÖ-toimikunnan määräämänä päivänä
helmikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa jokaisella täysi-ikäisellä jäsenellä on
äänestyksissä yksi ääni.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. SYKERÖ-toimikunnan laatima kuluneen vuoden toimintakertomus.
2. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
3. Valitaan SYKERÖ-toimikunnan vanhempain jäsenet 6 §:n edellyttämällä tavalla.
4. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat, vähintään viikkoa etukäteen esitetyt asiat.

11 §
Vuosikokouksesta on tiedotettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta siten, että kaikilla
SYKERÖn jäsenillä on ollut mahdollisuus saada kutsu kokoukseen.
Ylimääräisen vuosikokouksen kokoonkutsujina voivat olla LSSY:n toimitusjohtaja tai SYKERÖtoimikunnan 2/3:n määräenemmistö. Ylimääräinen vuosikokous edellyttää koolle kutsumista
vähintään kuukausi ennen kokouspäivää.

12 §
Jos SYKERÖ lopettaa toimintansa on sen varat luovutettava Lounais-Suomen Syöpäyhdistykselle
ja ne on käytettävä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimesta lapsisyöpäpotilas-toimintaan
yhdistyksen toimialueella.

13 §
SYKERÖ-toimikunta esittää tämän toimisäännön muutokset Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen
hallitukselle, joka vahvistaa toimisäännön ja päättää sen mahdollisista tulkinnoista. Toimisääntöä
noudatetaan SYKERÖn toiminnassa sen jälkeen, kun se on vahvistettu edellä mainitulla tavalla.

