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Voimassaolevat säännöt: 31.12.2021 15:13:57
1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistys ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta ja toimialueena ovat EteläKarjalan, Itä-Savon ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirit.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Lihastautiliitto ry:hyn.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Lihastautiliitto ry:n kanssa
tukea neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja heidän läheistensä
oikeutta tasa-arvoiseen ja monimuotoiseen elämään ja tehdä työtä
heidän yhteiskunnallisten oikeuksien puolesta omalla
toimialueellaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- edistää neuromuskulaarisia tauteja sairastavien henkilöiden
järjestäytymistä
- toimii jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja tekee tunnetuksi
edustamansa ryhmän erityispiirteitä ja tarpeita
- toimii neuromuskulaarisia tauteja sairastavien henkilöiden ja
heidän läheistensä yhdyssiteenä
- järjestää yhteisöllistä toimintaa jäsenistölleen
- toimii yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta
ja kiinteää omaisuutta sekä järjestää asianmukaisen luvan saatuaan
arpajaisia ja rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.
Yhdistys voi myydä jäsentuotteita, -kortteja, -paitoja ja muita
vastaavia tuotteita. Sekä järjestää maksullisia koulutus- ja muita
niihin verrattavia tilaisuuksia.
Yhdistys voi hakea myös avustusta yhdistyksen toiminnan
kehittämiseen ja ylläpitämiseen toiminta-alueilla.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän
taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen
toiminta saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.
3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
neuromuskulaarista tautia sairastava henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä haluaa edistää sen
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toimintaa.
Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö
tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää
yhdistyksen toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on puheenjohtajana
ansiokkaasti toiminut henkilö.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on ansiokkaalla tavalla
työskennellyt yhdistyksen hyväksi.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei enää
täytä jäsenyyden edellytyksiä.
Yhdistyksen jäsen, joka on jättänyt vuotuisen jäsenmaksun
suorittamatta kahtena (2) peräkkäisenä vuotena, katsotaan
eronneeksi.
4. Jäsenmaksu
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on maksettava
vuosittain jäsenmaksu. Vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää
yhdistyksen vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautettuja jäsenmaksuista.
Yhdistys maksaa vuosittain Lihastautiliitto ry:lle edellisen
kalenterivuoden viimeisenä päivänä olevien jäsentensä lukumäärään
perustuvan jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää Lihastautiliitto
ry:n liittokokous.
5. Hallitus
Yhdistystä edustaa, sen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa
yhdistyksen hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta
Hallituksen jäsenistä puolet ja varajäsenistä puolet on vuosittain
erovuorossa. Erovuoro määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla.
Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan yhdistyksen jäsenistä. Vähintään
puolet hallituksen muista jäsenistä valitaan yhdistyksen
varsinaisista jäsenistä.
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Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
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 mukaanluettuna on
läsnä.Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävänä on:
- johtaa yhdistyksen toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen ja
kokousten päätösten mukaisesti
- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua
kokoukset koolle
- hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen
jäsenistä
- asettaa tarpeelliset toimikunnat
- huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta sekä siitä,
että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä
tapa vaativat
6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yksin hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja tai hallituksen tähän tehtävään valtuuttamat
luottamus- ja toimihenkilöt.
7. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajalle / toiminnantarkastajille
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan / toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
8. Yhdistyksen kokoukset
Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät jäsenet yhdistyksen
kokouksissa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
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tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii.
Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on
kutsuttu koolle, sekä muut hallituksen kokouskutsussa esittämät
asiat.
Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen jäsenet.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14
vuorokautta ennen kokousta jäsentiedotteella tai jäsenille
postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Kokouskutsussa on
mainittava käsiteltävät asiat.
10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien /
tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
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vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle vähintään 45 päivää, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.
Sääntömuutoksesta on ilmoitettava Lihastautiliitto ry:n
hallitukselle.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista
tai lakkauttamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

