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YHDISTYKSEN SAANNOT
Nimi:

Kymenlaakson neuroyhdistys ry

Kotipaikka:

Kotka

Osoite:

Anttila Veli-Pekka
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45360 Valkeala

Rekisterinumero:

153.282

Merkitty rekisteriin:

14.08.1990

Jaljennos annettu:

05.03.2015

1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson neuroyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotkan kaupunki ja kielena
suomi.
Yhdistyksen toimialueena on Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkala, Pyhtaa, Virolahti ja litti.
Yhdistys kuuluu jasenena Suomen MS-liitto ry:hyn - Finlands MS-torbund rf
2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoitus on toimia yhdyssiteena MS-tautia ja harvinaista neurologista mm.
selkaydin-ja pikkuaivosairauksia (harnes) sairastaville ja heidan laheisilleen, seka muille
yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille vertaistuen ja sairauksia koskevan tiedon
valittamiseksi, liikunnan edistamiseksi seka paikallisvaikuttamisen toteuttamiseksi.
3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMISTAVAT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
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1. ohjaa, tukee ja seuraa kerhojen ja muiden vastaavien omaan toimintaansa kuuluvien ryhmien
toimintaa
2. vaikuttaa sairastavien ja heidan laheistensa oikeuksien toteutumiseen valvomallaja
seuraamalla muun muassa sairaanhoidon, kuntoutuksen seka sosiaaliturvan asioita omalla
toimialueellaan
3. verkostoituu ja tekee esityksia, aloitteita ja antaa lausuntoja vaikuttamistoimintansa
toteuttamiseksi
4. tiedottaa sairauksista, jarjestaa esitelma- ja koulutustilaisuuksia seka kokouksia
5. edistaa jasenien liikuntamahdollisuuksia ja
6. jarjestaa jasenilleen liikuntamahdollisuuksia
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi suorittaa rahankerayksia, ottaa vastaan lahjoituksia,
avustuksia ja testamentteja; hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteaa omaisuutta, perustaa
rahastoja, jarjestaa arpajaisia ja myyjaisia, seka toteuttaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.
4 § YHDISTYKSEN JASENET JA JASENEKSI LIITTYMINEN
Yhdistyksen varsinaisia jasenia ovat potilas- ja omaisjasenet. Lisaksi yhdistyksella voi olla
kannatusjasenia.
Yhdistyksen potilasjaseniksi voidaan hyvaksya MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta
(harnes) sairastavat.
Omaisjaseniksi voidaan hyvaksya potilasjasenen perheenjasenet ja muut laheiset.
Kannatusjaseniksi voidaan hyvaksya muut henkilot ja oikeuskelpoiset yhteisot, jotka haluavat
tukea ja edistaa yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen hallitus hyvaksyy jasenet hakemuksesta. Jaseneksi hyvaksytty merkitaan yhdistyksen
jasenluetteloon.
Liittyessaan yhdistykseen jasen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen saantoja.
Yhdistyksella voi olla myos kunniajasenia ja kunniapuheenjohtajia.
Yhdistyksen kokous kutsuu kunniajaseniksi ja kunniapuheenjohtajiksi yhdistyksen toiminnassa
ansioituneita henkiloita.
Saavutetut jasenoikeudet sailyvat.
5 § JASENMAKSU, YHDISTYKSESTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN
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Jokainen varsinainen jasen ja kannatusjasen suorittaa yhdistykselle vuosittain jasenmaksuna sen
maaran jonka yhdistyksen syyskokous maaraa. Jasenmaksu voi olla eri suuruinen eri
jasenryhmilla.
Kannatusjasenen maksu maarataan erikseen henkiloille ja yhteisoille.
Kunniajasenet seka kunniapuheenjohtaja ovat vapautettuja jasenmaksusta.
Jos jasen paattaa erota yhdistyksesta, on siita tehtava kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle, taikka erosta on ilmoitettava merkittavaksi yhdistyksen kokouksen
poytakirjaan
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jasenen, jos han tahallisesti rikkoo tai kieltaytyy
noudattamasta yhdistyksen saantoja. Yhdistyksen hallitus voi katso jasenen eronneeksi
yhdistyksesta, jos han on jattanyt jasenmaksunsa maksamatta vuoden ajalta.
6 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
Yhdistyksen toimielimia ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.
Yhdistyksen paatosvaltaa kayttaa yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen toimeenpanovaltaa kayttaa hallitus. Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen
keskuudestaan valitun tyoryhman tai toimikunnan.
Yhdistyksen toiminnan helpottamiseksi ja tehostamiseksi sen jasenet voivat tarvittaessa
perustaa keskuudestaan rekisteroimattomia alaosastoja ja kerhoja, joiden toiminnan alueen ja
saannbt yhdistyksen hallitus hyvaksyy. Kerho ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle toiminnastaan
ja sen alueesta.
7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitaa vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevatkokous pidetaan maaliskuun loppuun mennessa ja syyskokous marraskuun loppuun
mennessa.
Yhdistyksen ylimaarainen kokous pidetaan tarpeen vaatiessa, jos yhdistyksen kokous tai hallitus
niin paattaa tai jos vahintaan 1/10 yhdistyksen aanioikeutetuista jasenista sita ilmoittamansa
asian kasittelya varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimaarainen kokous on pidettava 30
vrk:n kuluessa siita, kun sita koskeva vaatimus on esitetty hallitukselle.
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Kokouksessa jokaisella varsinaisella jasenella on yksi aani. Kannatusjasenella, kunniajasenella
ja kunniapuheenjohtajalla on kokouksessa lasnaolo-ja puheoikeus, muttei aanioikeutta.
Kasiteltavat asiat paatetaan yksinkertaisella aanten enemmistolla, ellei naissa saannoissa
toisin maarata.
Aanten mennessa tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetussa lippuaanestyksessa arpa. Muissa
asioissa paatokseksi tulee se esitys johon puheenjohtajan on yhtynyt.
Yhdistyksen kevatkokouksessa paatettavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytakirjantarkastajaa ja kaksi
aantenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuusja paatosvaltaisuus
3. Vahvistetaan kokouksen tyojarjestys
4. Kasitellaan yhdistyksen toimintakertomus ja paatetaan sen hyvaksymisesta
5. Esitetaan edellisen kalenterivuoden tilinpaatos ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Vahvistetaan tilinpaatos ja paatetaan tili-ja vastuuvapauden myontamisesta
tilivelvollisille
7. Kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittamat asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa paatettavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytakirjantarkastajaa ja kaksi
aantenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus
3. Vahvistetaan kokouksen tyojarjestys
4. Paatetaan hallituksen jasenten lukumaara, valitaan joka toinen vuosi hallituksen
puheenjohtaja,
vuosittain hallituksen jasenet ja varajasenet
5. Valitaan kaksi toiminnantarkastaja ja kaksi varatoiminnantarkastaja seuraavaksi
kalenterivuodeksi
6. Maarataan varsinaisten jasenien ja kannatusjasenien jasenmaksujen suuruudet
7. Paatetaan hallituksen jasenten mahdollisesta palkkiosta ja maarataan toiminnantarkastajien
palkkiosta.
8. Hyvaksytaan toimintasuunnitelma tulevalle kalenterivuodelle
9. Hyvaksytaan talousarvio tulevalle kalenterivuodelle
10. Joka kolmas vuosi valitaan edustajat Suomen MS-liitto ry:n liittokokoukseen
11. Joka kolmas vuosi valitaan ehdokkaat Suomen MS-liitto ry:n liittovaltuustoon
12. Kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittamat asiat
8 § KOKOUSKUTSUT

Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki | PL 1140, 00101 Helsinki |

Puhelin: 029 509 5000 | Telefaksi: 029 509 5328 |

Y-tunnus 0244683-1

JALJENNOS

5(7)

05.03.2015

PATiNTTI- JA RIK1STERIH ALLiTUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRBSW

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siita vahintaan kaksi viikkoa ennen
kokousta kotipaikkakunnalla ilmestyvassa sanomalehdessa ja Suomen MS-liitto ry:n jasenlehdessa.

9 § ALOITTEET
Asia, jonka jasen haluaa esittaa yhdistyksen kokouksessa kasiteltavaksi, on jatettava
kirjallisesti hallitukselle vahintaan 30 paivaa ennen kokousta.
10 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja seka
vuodeksi kerrallaan valittavat vahintaan kaksi ja enintaan kahdeksan varsinaista jasenta ja
yhta monta varajasenta.
Varajasenet toimivat jasenina valintajarjestyksessa.
Hallituksen jasenista vahintaan kolmen tulee olla potilasjasenia seka mikali mahdollista yhden
neurologian erikoislaakari.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisaksi hallitus valitsee
sihteerin ja rahastonhoitajan seka muut toimihenkilot. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan
valita joko hallituksen jasenista tai hallituksen ulkopuolelta.
11 § HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hanen ollessa estyneena varapuheenjohtajan kutsusta tai
jos 2/3 hallituksen jasenista sita vaatii.
Kokous on paatbsvaltainen, kun vahintaan puolet jasenista on lasna, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna.
Hallituksen kokous voidaan pitaa myos puhelin- tai etakokouksena, jos kaikki hallituksen
jasenet antavat tahan suostumuksensa.
Kokouskutsu lahetetaan vahintaan viikkoa ennen (7 vrk) kokousta hallituksen paattamalla
tavalla: henkilbkohtaisella kirjeella, sahkopostilla tai tekstiviestilla.
Hallituksen kokouksista pidetaan pbytakirjaa, joka tarkastetaan.
Paatokset tehdaan yksinkertaisella aanten enemmistolla. Aanten mennessa tasan ratkaisee
puheenjohtajan aani, paitsi vaaleissa arpa.
12 § HALLITUKSEN TEHTAVAT
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Hallituksen tehtavana on
1 . johtaa yhdistyksen toimintaa saantbjen ja yhdistyksen kokouksen paatbsten mukaisesti
2. edustaa yhdistysta
3. valita yhdistyksen sihteeri, rahastonhoitaja seka muut toimihenkilot
4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille tulevat asiat
5. ratkaista yhdistyksen jasenyytta koskevat kysymykset
6. pitaa jasenluetteloa
7. vastata yhdistyksen taloudenhoidosta
8. esittaa vuosikokoukselle kalenterivuosittain toimintakertomus, tilinpaatos,
toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. tukea ja seurata kerhotoimintaa
10. valvoaja ohjata toimintasuunnitelmien (yhdistys ja kerhot) toteuttamista
1 1 . suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttamat tehtavat
1 3 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpaatos tulee toimittaa toiminnantarkastajalle viimeistaan kuukautta ennen yhdistyksen
kevatkokousta ja toiminnantarkastajan tulee palauttaa ne hallitukselle viimeistaan kaksi
viikkoa ennen yhdistyksen kevatkokousta.
14 § NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi
aina yhdessa. Hallitus voi maarata kirjallisesti yhdistyksen toimihenkilbn kirjoittamaan
yhdistyksen nimen yksin.
fit Jf Z ^ X ,
1 5 § SAANTOJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Kysymys saantbjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa esille yhdistyksen
kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu. Paatbkseen vaaditaan vahintaan 2 / 3 annetuista
aanista.
Yhdistyksen omaisuus on yhdistyksen purkautuessa luovutettava purkamispaatbksessa tarkemmin
mainittavalla tavalla kaytettavaksi MS-tauti ja harvinaisten neurologisten sairauksien
tutkimukseen ja hoitoon.
16 § YHDISTYKSEN TALOUS- J A MATKUSTUSSAANTO SEKA
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Yhdistyksella voi olla naita saantoja taydentavia ohjeita kuten talous-, matkustus-ja
toimintaohjeet, jotka ja joiden muutokset hyvaksytaan yksinkertaisella enemmistolla yhdistyksen
kokouksessa.
17 § SAANTOJEN SOVELTAMINEN
Yhdistyksesta on muutoin voimassa, mita yhdistyslaissa on saadetty.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijarjestelmasta. Patenttija rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperainen ilman
allekirjoitusta.
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