SÄÄNNÖT
1§ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun Diabetes ry, kotipaikkana Kotkan kaupunki ja toiminta-alueena Kotka
ympäristökuntineen. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Sokeritautiliitto-Sockersjuksförbundet rf:een (nyk.
Diabetesliitto, ei muutettu sääntöihin).
2§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä ennaltaehkäisevään terveyskasvatustyöhön sekä työskennellä
diabeetikoiden hyväksi niin sosiaalisissa kuin lääketieteellisissä kysymyksissä ja olla samalla yhdyssiteenä
diabetesta sairastavien henkilöiden välillä.
3§ Toiminnan laatu
Tarkoitusperiensä saavuttamiseksi yhdistys pyrkii:
-

yleisöön kohdistuvalla valistustyöllä ennalta ehkäisevään terveyskasvatukseen,
valitus ja tiedotustoiminnalla auttamaan kaikkia diabeetikkoja terveydenhoidossa ja sosiaalisessa
ohjauksessa,
kokoamaan diabeetikot mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen piiriin
tukee tutkimus- ja koulutustoimintaa
toimimaan yhteistyössä liiton, muiden diabetesyhdistysten sekä kaikkien terveysjärjestöjen kanssa

4§ Toiminnan rahoitus
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää
rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa ravintola-, kahvila- sekä julkaisu- tai kustannustoimintaa ynnä omistaa
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä irtainta omaisuutta ja arvopapereita.
5§ Jäsenet
Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen toimialueella asuva Suomen kansalainen, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan, noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja hallintoelinten päätöksiä sekä se
henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.
Kannattajajäsenet
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt yhdistykset, osakeyhtiöt ja muut oikeustoimikelpoiset
yhteisöt sekä yksityiset henkilöt, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäsenet
Yhdistyskokous voi kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen jäsenen.
Yhdistyskokouksella on mahdollisuus nimetä myös kunniapuheenjohtaja. Kumpikaan heistä ei suorita
jäsenmaksua.
Jäsenmaksut
Varsinaiset ja kannattajajäsenet suorittavat vuosittain yhdistyksen syyskokouksen
kalenterivuodeksi vahvistaman jäsenmaksun. Saavutetut jäsenoikeudet turvataan.

seuraavaksi

6§ Yhdistyksen toimielimet
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyskokous ja hallitus. Päätäntävaltaa käyttää yhdistyskokous ja
toimeenpanovalta hallitus.
7§ Yhdistyksen kokoukset
Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi (2): kevätkokous pidetään kunkin vuoden maaliskuussa ja
syyskokous kunkin vuoden loka-marraskuussa.
Ylimääräiset kokoukset
Ylimääräinen kokous pidetään tarpeen vaatiessa halliotuksen kutsusta tai kun vähintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoittamansa
asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä viimeistään kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa
pyynnön esittämisestä.
Kokouskutsu
Hallituksen toimesta kokouskutsu on julkaistava syyskokouksen määräämissä sanomalehdissä vähintään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain määräykset.
Äänivaltaisuus ja päätöksenteko
Yhdistyskokouksessa on kullakin jäsenmaksunsa suorittanee3lla varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Samoin
on kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi (1) ääni.
Päätökseksi tulee enemmistön kanta, mikäli näissä säännöissä erityistapauksessa ei muualla toisin määrätä.
Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä
arpa. Äänestys on suoritettava umpilipuin mikäli kaksi (2) äänivaltaista jäsentä sitä pyytää.
Läsnä- ja puheoikeus
Kannattajajäsenellä sekä liiton ja muiden diabetesyhdistysten edustajilla on yhdistyskokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Aloiteoikeus
Aloiteoikeus on yhdistyksen jäsenillä ja liittohallituksella. Aloitteet tulee jättää hallituksen puheenjohtajalle
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, lukuun ottamatta niitä aloitteita, jotka on mainittava
kokouskutsussa ja jotka tulee jättää puheenjohtajalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
8§ Yhdistyskokouksen asiat
SYYSKOKOUS
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Vahvistetaan kokoukselle työjärjestys.
Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden varsinaisten ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet.
Käsitellään seuraavan kalenterivuoden talousarvio.
Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
Määrätään sanomalehdet, joissa yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava.
Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet.

KEVÄTKOKOUS
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Vahvistetaan kokoukselle työjärjestys.
Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus.
Käsitellään tilikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä kalenterivuodelta.
Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet.
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

9§ Hallitus
Kokoonpano, päätösvaltaisuus, päätöksenteko ja kokoon kutsuminen.
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kuusi (6)
hallituksen jäsentä sekä yksi (1) varajäsen.
Hallituksen jäsenten toimiaika on kaksi (2) vuotta, kuitenkin siten, että kunakin vuonna vuorollaan –
ensimmäisen kerran arvan osoittamina – hallituksesta eroaa kaksi (2) jäsentä. Varajäsen valitaan yhdeksi (1)
vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen toimintakausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Muut tarpeelliset toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus
on päätäntävaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni
ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tarpeen ilmetessä
tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen tehtävänä on:










johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyskokousten tekemien päätösten mukaan,
ohjata, tukea ja valvoa jäsenten muodostamien alueellisten rekisteröimättömien alaosastojen tai
kerhojen perustamista ja toimintaa,
valmistella yhdistyskokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle,
hyväksyä jäsenet yhdistykseen,
pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä,
asettaa tarpeelliset valio- ja toimikunnat sekä jaostot,
huolehtia varojen hankinnasta ja hoidosta,
edustaa yhdistystä juridisesti,
hoitaa muut yhdistyksen johtamiseen liittyvät asiat

10§ Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tili- ja muut tarpeelliset
asiakirjat viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. toiminnantarkastajalle, joiden on palautettava ne
lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

12§ Yhdistyksestä eroaminen tai erottaminen
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka enempää ilmoittamatta on laiminlyönyt jäsenmaksun
suorittamisen kahtena peräkkäisenä kalenterivuotena, tai joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien
vastaisesti tai jonka toiminta muulla tavoin on yhdistykselle vahingollista. Erotetulla jäsenellä on oikeus
saattaa hallituksen päätös yhdistyskokouksen tutkittavaksi valituskirjelmällä, joka on annettava
hallitukselle kolmekymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saattamisesta.
Hallituksen on esitettävä asia seuraavalle kokoukselle, jonka päätös on lopullinen.
13§ Sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan päätös, joka on tehty yhdistyskokouksessa ja jota
vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistä annetuista äänistä on kannattanut.
14§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa (2) vähintään kuukauden (1 kk) väliajoin pidetyssä
ja varta vasten kokoon kutsutussa yhdistyskokouksessa, jossa molemmilla kerroilla vähintään
kolmeneljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa on sen
varat luovutettava liitolle.
15§ Muita määräyksiä
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

