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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lapin Kilpi ry, sen kotipaikka on Rovaniemi ja
se kuuluu jäsenjärjestönä keskusliittoonsa Suomen Kilpirauhasliitto
ry:een.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia alueellisena
potilasjärjestönä, joka edistää kilpirauhassairauksien
tunnettavuutta ja hoitoa sekä kilpirauhassairaiden fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) järjestää terveystapahtumia ja luentotilaisuuksia,
2) järjestää vertaistuki- ja keskustelutilaisuuksia sekä
virkistystoimintaa,
3) harjoittaa tiedotustoimintaa,
4) toteuttaa muilla vastaavilla tavoilla tarkoitustaan alueellisena
potilasjärjestönä,
5) toimii yhteistyössä keskusliittonsa kanssa,
6) voi kuulua jäsenenä sellaiseen yhteisöön, johon kuuluminen
edesauttaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista,
7) toimii alueellaan yhteistyössä sellaisten viranomaisten,
yhteisöjen ja järjestöjen kanssa, joiden toiminta edistää
yhdistyksen tarkoitusta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Lisäksi
yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja, hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista
omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia
ja rahankeräyksiä.
Yhdistys on poliittisiin puolueisiin sitoutumaton.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen
henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, toimintamuodot sekä
säännöt.
Tukijäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset
yhteisöt ja säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoituksen
toteuttamista. Tukijäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Tukijäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti,
jäsenelle tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi ennen



Sivu: 2(4)

erottamispäätöksen tekemistä.

5. Jäsenmaksu
Suomen kilpirauhasliitto ry päättää vuosikokouksessaan
perusjäsenmaksun suuruuden, joka sisältää liiton osuuden sekä
yhdistykselle palautettavan jäsenmaksun osan suuruuden. Yhdistys
vahvistaa syyskokouksessaan Suomen kilpirauhasliitto ry:n
vuosikokouksessa päättämän jäsenmaksun suuruuden. Yhdistys voi
halutessaan syyskokouksen päätöksellä muuttaa yhdistykselle jäävän
jäsenmaksuosuuden suuruutta.
Tukijäsenmaksu on vapaaehtoinen, jonka maksaja itse päättää.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi
kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu
puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut vähintään neljä (4) ja
enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä vähintään neljä (4) ja
enintään kuusi (6) varajäsentä, joista puolet on erovuorossa
vuosittain. Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen
kokouksissa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä
kutsuu keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat
toimihenkilöt.
Hallitus voi kutsua avukseen työryhmiä ja määrätä niiden tehtävät.
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 puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,vaaleissa kuitenkin
arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai hallituksen tähän
määräämät toimihenkilöt kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen
toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään
kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
kevätkokousta hallitukselle.
Toiminnantarkastajalla tulee olla sellainen taloudellisten ja
oikeudellisten asioiden tuntemus, joka on tarpeen tarkastuksen
suorittamiseksi. Toiminnantarkastuskertomus annetaan yhdistyksen
hallitukselle ja osoitetaan yhdistyksen kokoukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on vuodessa kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määrääminä päivinä,
kevätkokous pidetään kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokous
joulukuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, mikäli yhdistyksen kokous niin
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päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti vaatii hallitukselta ilmoitetun asian
käsittelemiseksi. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30)
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi
(1) ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokouksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.
Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa on yhdistyksen
hallituksella. Etäosallistumismahdollisuus on ilmoitettava
kokouskutsussa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14
vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen omassa julkaisussa,
paikallisessa lehdessä, kirjeitse tai sähköpostilla.

11. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen osanottajat
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta, tulo- ja
menoarviosta sekä vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
7. päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärästä
8. valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja sekä muut
hallituksen varsinaiset ja varajäsenet vuosittain erovuoroisten
tilalle.
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi tai
kaksi varatoiminnantarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. päätetään muista kokouksen 3/4 määräenemmistöllä kiireellisiksi
toteamista asioista ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset
12. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen osanottajat
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajan lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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9. päätetään muista kokouksen ¾ määräenemmistöllä kiireellisiksi
toteamista asioista ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset
10. kokouksen päättäminen
12. Jäsenaloitteet
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kokouksissa päätettäväksi, tulee hänen tehdä siitä kirjallinen
esitys hallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen kokousta, jotta
hallitus ehtii valmistella asian ja antaa siitä lausuntonsa.

13. Päätöskäytäntö
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä lukuun ottamatta sääntöjen 14. kohdassa mainittua
poikkeusta. Äänten mennessä tasan asiaäänestyksessä ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaalissa arpa.

14. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksen
päätöksellä. Sääntöjen muutospäätöksen on saatava hyväkseen
vähintään kolmeneljäsosan (3/4) määräenemmistö annetuista äänistä.
Sääntöjen muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

15. Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, on sen varat käytettävä
yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta
viimeksi päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.


