Porin Seudun Parkinson-yhdistys ry/ säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Porin Seudun Parkinson-Yhdistys ry ja sen kotipaikka on Pori
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on esim.
-

toimia Parkinsonin tautia ja siihen läheisesti liittyviä liikehäiriösairauksia sairastavien, heidän
läheistensä ja muiden näistä sairauksista kiinnostuneiden yhdyssiteenä

-

edistää näiden henkilöiden

-

lisätä tietoa Parkinsonin taudista ja siihen läheisesti liittyvistä sairauksista, hoito ja kuntoutus
mahdollisuuksista sekä sosiaaliturvasta ja palvelujen saatavuudesta

-

edistää vapaaehtoista kansalaistoimintaa liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä
parissa
kehittää ja toteuttaa vertaistukea itse sairastaville ja heidän läheisilleen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys esim.
-

järjestää kokouksia, tapaamisia, luento-, kerho- ja keskustelutilaisuuksia

-

harjoittaa tiedotustoimintaa

-

järjestää virkistystoimintaan

-

valvoo kohderyhmän etuja

-

toimii yhteistyössä viranomaisten, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, säätiöiden sekä
muiden yhteisöjen kanssa

-

tukee edellä mainittujen sairauksien tutkimustyötä

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Parkinsonin tautia tai siihen läheisesti liittyvää
liikehäiriösairautta tai läheinen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa
kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus ero yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän on laiminlyönyt
jäsenmaksunsa suorittamisen yksi/kaksi vuotta sen erääntymisestä tai jos hän on toiminnallaan

yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vaikeuttaa yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen
mainetta.
Erottamispäätöksestä voi jäsen valittaa ilmoittamalla siitä hallituksen kolmenkymmenen päivän
kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan
erottamisen esille seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
5. Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
6. Yhdistyksen kokous
Yhdistyksellä on yksi varsinainen vuosikokous, joka pidetään hallituksen kutsusta maalis-huhtikuussa.
Yhdistyksen vuosikokouksesta ilmoitetaan kirjeitse postin tai sähköpostin tai tekstiviestin välityksellä
kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä
yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
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.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai, jos
vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa
varten, jolloin kokous on seitsemänkymmenenviiden (45) vuorokauden kuluessa asianmukaisen
pyynnön esittämisestä.
Yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistyksen kokous voidaan pitää tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla.
7. 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 lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi/kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
10.
valitaan edustajat Parkinsonliiton liittokokouksiin, liiton sääntöjen mukaan 11. esitetään
tarvittaessa ehdokkaat Parkinsonliiton liittohallituksen vaaliin
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.
8. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-8
varsinaista jäsentä.
Puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäistä kertaa erovuoroisuus ratkaistaan
arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin ja
rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.
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 puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet sen jäsenistä
ovat läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokous voidaan pitää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti:
-

johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen, ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti

-

edustaa yhdistystä, ottaa kantaa ja vastata sen puolesta

-

edistää yhdistyksen tavoitteita

-

harjoittaa tiedotustoimintaa

-

ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat asiat lukuun ottamatta kunniapuheenjohtajuutta ja
kunniajäsenyyttä

-

pitää jäsenluetteloa

-

hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja tehdä tilinpäätös

-

laatia toimintakertomus

-

tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio

-

kutsua kokoon yhdistyksen kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat

-

ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, valvoa heidän toimintaansa sekä vahvistaa heidän
työehdot

11. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

12. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.
13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan
(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kaksi kolmasosa 2/3 äänten enemmistöllä kahdessa
toisiaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, joiden välissä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.
14. Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä

