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KSLTY/Säännöt

KESKI-SUOMEN LIHASTAUTIYHDISTYS RY.
1§
Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen lihastautiyhdistys ry. Yhdistyksen toimialueena on Keski-Suomen
lääni ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lihastautia sairastavien yhdyssiteenä alueellaan, valvoa heidän
yhteiskunnallisia etujaan sekä tukea heitä henkisesti ja taloudellisesti.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii edistämään lihastautia sairastavien järjestäytymistä, aktivoi
jäseniään vireään yhteistoimintaan,
kokoaa ja levittää tietoa lihastaudeista, pyrkii aktivoimaan ja tukemaan alueellaan lihastautien tutkimusta ja
hoitoa sekä lihassairaiden kuntoutusta, pitää yhteyksiä lihastautien tutkijoihin, terveydenhuollon
henkilöstöön sekä muihin viranomaisiin, osallistuu vammaisjärjestöjen yhteistoimintaan.
4§
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.
Lisäksi yhdistys voi harjoittaa luvan saatuaan kioskikauppaa, kahvila- ja ravintolaliikettä, omistaa osuuksia,
osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa kiinteistöjä.
Edelleen yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä sekä viihde- ja
huvitilaisuuksia.
Edellämainituista toiminnoista kertyneet varat yhdistys käyttää harkintansa mukaan tarkoituksensa
toteuttamiseen.
5§
Yhdistys voi tarvittaessa perustaa toimialueelleen rekisteröimättömiä alaosastoja, jotka noudattavat
yhdistyksen periaatteita, ja joiden toimintaa yhdistyksen hallitus valvoo.
6§
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään lihastautia sairastava henkilö. Hyväksyminen tapahtuu
sairaudesta annetun luotettavan selvityksen perusteella.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Sekä varsinaiset että kannattajajäsenet ottaa yhdistyksen hallitus.
Asiantuntijajäseniksi voi hallitus kutsua henkilöitä, jotka tietojensa ja taitojensa vuoksi voivat olla avuksi
yhdistyksen toiminnassa.
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7§
Sekä varsinaiset että kannattajajäsenet ovat velvolliset suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka
suuruuden määrää syyskokous. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana.
Asiantuntijajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat.
8§
Yhdistyksen jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuonna, katsotaan
eronneeksi yhdistyksestä.
Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on aiheuttanut selvää
haittaa yhdistyksen toiminnalle tai vahingoittanut sen mainetta.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla.
9§
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka valitsee syyskokous.
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 4 - 6 jäsentä, joista vähintään puolet yhdistyksen varsinaisia jäseniä,
sekä kaksi varajäsentä. Varajäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin varsinaisten ollessa estyneenä.
Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten sekä varajäsenten toimiaika on kaksi vuotta. Vuosittain, ensin arvalla
ja sitten vuorollaan eroaa puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä. Erovuoroiset voidaan omalla
suostumuksellaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Muut toimihenkilöt
voidaan valita yhdistyksen jäsenkuntaan kuuluvista hallituksen ulkopuoleltakin.
Hallitus voi asettaa avukseen määräajaksi tai erityistä tehtävää varten toimikuntia, joille se tarvittaessa
vahvistaa ohjesäännön.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on
kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet
hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä
tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.
10 §
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät sen vuosikokoukset, jotka hallituksen on kutsuttava koolle vähintään
kaksi viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu henkilökohtaisena kirjeenä kullekin jäsenelle tai
julkaisemalla se Lihastautiliitto ry:n jäsenlehdessä. Yhdistyksen vuosikokouksia järjestetään vuodessa kaksi
kertaa. Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun
mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, jos se
katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos vähintään yksi kymmenesosa jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti
ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Päätetään hallituksen esittämän toimintakertomuksen hyväksymisestä.
2. Esitetään yhdistyksen edellisen vuoden tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan
tilinpäätös.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä vuodelta.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman hyväksymisestä seuraavalle vuodelle.
2. Päätetään hallituksen esittämän tulo- ja menoarvion hyväksymisestä seuraavalle vuodelle.
3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavana vuonna
alkavaksi kaksivuotiskaudeksi.
4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille varahenkilöt seuraavaksi vuodeksi.
5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus.
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Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.
11 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava
tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
12 §
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja kannattajajäsenellä yksi ääni.
Kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa arpa. Äänioikeus tarkistetaan jäsenkorttia tai jäsenluetteloa vastaan.
13 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin erikseen.
14 §
Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä näiden sääntöjen 2.§:ssä mainitun tarkoituksen
toteuttamiseen purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.
15 §
Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

