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NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen lymfayhdistys ry ja sen kotipaikka on
Espoo. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi.

2 § Toiminnan tarkoitus

Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Näissä
säännöissä käytetään imunestekierron häiriötiloihin liittyvistä
sairauksista nimitystä lymfasairaus. Yhdistyksen tarkoituksena on
1) koota ja levittää tietoa lymfasairauksista ja työskennellä niiden
hoidon, kuntoutuksen, tutkimuksen ja muiden palvelujen edistämiseksi
ja kehittämiseksi sekä
2) toimia lymfasairauksia sairastavien tukena ja yhdyselimenä sekä
ajaa heidän yhteiskunnallisia etujaan.
Yhdistys toimii Harso ry:n jäsenyhdistyksenä.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- jakaa tietoa potilaille, heidän läheisilleen, viranomaisille,
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja sosiaali- ja terveysalan
palveluntarjoajille kuten hoito- ja kuntoutuslaitoksille

- edistää jäsenten hoitoon pääsyä ja diagnosointia

- edistää jäsentensä toimintakyvyn ylläpitämistä sekä kuntoutusta

- järjestää tiedotus-, valistus- julkaisu- ja koulutustilaisuuksia,
kokouksia, tapaamisia, neuvonta- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja
sekä virkistäytymistilaisuuksia

- toimittaa tietoa lymfasairauksiin liittyvistä asioista sekä
harjoittaa julkaisutoimintaa

- tarjoaa jäsenilleen apuvälineitä

- ylläpitää yhteyttä eri viranomaisten ja lääkäriryhmien, hoito- ja
kuntoutustahojen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten sekä muiden
lymfasairauksien parissa työskentelevien järjestöjen, yhteisöjen ja
yhteistyökumppaneiden kanssa.

4 § Toiminnan rahoitus

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi
- vastaanottaa jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi
avustuksia, lahjoituksia, apurahoja ja testamentteja
- järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä asianomaisen
luvan saatuaan
- apuvälineiden myyntiä
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- tuottaa erilaisia julkaisu- ja koulutus-, tutkimus- ja
asiantuntijapalveluita
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää
omaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän
taloudellisen edun hankkiminen.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja noudattaa yhdistyksen sääntöjä.

Perhejäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa
taloudessa asuva henkilö.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia
yhteisöjä ja säätiöitä, jotka haluavat edistää yhdistyksen
toiminnalle tärkeitä asioita ja tukea sen toimintaa.

6 § Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenen ja perhejäsenen on suoritettava vuosittainen
jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous on määrännyt
seuraavaksi kalenterivuodeksi. Kannattajajäsenen on suoritettava
vuosittain kannatusjäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen
vuosikokous on määrännyt seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Kannattajajäsenten jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yhteisöille ja
yksityisille henkilöille.

7 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän
1. ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä.
2. on aiheuttanut toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai toiminut vastoin yhdistyksen
tarkoitusta.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on
jättänyt erääntyneenjäsenmaksunsa maksamatta muistutuksesta
huolimatta 3 kuukauden ajan. Ennen erottamista jäsenelle tulee antaa
tilaisuus selvityksen antamiseen.

Yhdistyksestä erotettu voi valittaa hallituksen päätöksestä
kirjallisesti yhdistyksen kokoukselle. Valitus on jätettävä
hallitukselle 14 päivän kuluessa siitä, kun erotettu on saanut
tiedon päätöksestä. Kun valitus tulee käsiteltäväksi yhdistyksen
kokouksessa, on asiasta mainittava kokouskutsussa.

Hallituksen tekemä erottamispäätös astuu voimaan valitusajan
päätyttyä tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua hallituksen tekemän
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päätöksen.

8 § Ääni- ja puheoikeus

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenkokouksen päätökset tehdään paikallaolijoiden äänin,
yksinkertaisen enemmistön päättäessä. Tällöin osallistumisoikeus ja
ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavallisessa
yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla
tavalla.

Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on 15 vuotta täyttäneillä
varsinaisilla ja perhejäsenillä. Muilla jäsenillä on puheoikeus.

Varsinainen jäsen tai perhejäsen voi valtakirjalla lisäksi edustaa
kahta varsinaista tai kahta perhejäsentä mikäli nämä ovat estyneitä.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen kokous järjestetään tammi-kesäkuussa
hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä
myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta
ja -tavasta on mainittava kokouskutsussa.

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se
katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii, tai jos yhdistyksen kokous itse on päättänyt
ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Kokous on kutsuttava koolle
neljänkymmenen (40) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on
esitetty hallitukselle.

Kutsu varsinaiseen kokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on
saatettava jäsenten tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennen
kokouspäivää julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkoalustalla ja/tai
sähköpostitse. Kutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n
määräykset.

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on
saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi
eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee
asiakysymyksissä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.

10 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen vuosikokouksessa
käsiteltäväksi, on esitettävä yhdistyksen hallitukselle
kirjallisesti kuukautta ennen kokousta.
Varsinaisessa vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokous avataan.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja
pöytäkirjantarkastaja, joka toimii myös ääntenlaskijana.
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3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajan lausunto.
5. Päätetään edellisen kauden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille
vastuuvelvollisille edelliseltä kalenterivuodelta.
6. Päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
kalenterivuodelle.
7. Päätetään eri jäsenryhmien jäsenmaksujen suuruudet.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja.
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
10. Valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.
11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä yksi
varatoiminnantarkastaja seuraavalle kalenterivuodelle.
12. Valitaan yhdistyksen muut toimihenkilöt.
13. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa
esitetyistä asioista yhdistyslain 24 § säännökset huomioon ottaen.
14. Käsitellään muut kokouskutsussa esitellyt asiat.
15.  Päätetään kokous.

11 § Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
1-5 jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Yhdistyksen varsinaisessa
kokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuosittain. Yli
puolet hallituksen jäsenistä on oltava henkilöitä, joilla on
lymfasairaus.

Hallituksen toimikausi on yhdistyksen varsinaisten kokousten välinen
aika.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on
läsnä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on
kutsuttava kokous koolle, jos vähintään puolet hallitukseen
kuuluvista sitä kirjallisesti vaatii. Mikäli puheenjohtaja ei
vaatimusta noudata, kenellä tahansa hallituksen jäsenistä on oikeus
toimittaa kokouskutsu.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on toimia jäsenten asioita edistävänä ja
yhdistyksen toimintaa johtavana elimenä voimassa olevan yhdistyslain
mukaisesti.

13 § Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla,
varapuheenjohtajalla, rahastonhoitajalla ja muulla hallituksen
nimeämällä henkilöllä.

14 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 01.01.- 31.12.
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15 § Toiminnantarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava
toiminnantarkastajalle riittävissä ajoin ennen yhdistyksen
varsinaista kokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen
lausuntonsa ennen yhdistyksen kokousta hallitukselle.

16 § Yhdistyksen sääntöjen muutos

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen
kokouksessa.  Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että asiasta on
mainittu kokouskutsussa ja sääntöjen muutosta tarkoittava ehdotus
saa hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistön annetuista äänistä.

17 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa
ja jos purkamista kannattaa vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa
annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös
yhdistyksen purkautumisesta, on myös päätettävä, miten yhdistyksen
varojen ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksijätetään
niiden selvitys. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua
lakkautetuksi luovutetaan sen varat kattojärjestö Harso ry:lle.

Yhdistyksen purkautumisesta on hallituksen puheenjohtajan tai
selvitysmiehen tehtävä purkautumisilmoitus Patentti- ja
rekisterihallitukselle.

VOIMAANTULOSÄÄNTÖ

Säännöt tulevat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.


