
SÄÄNNÖT 
 
1. § 
Yhdistyksen nimi on Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen. 
Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 
 
2. § 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kurkku- ja suusyöpään sairastuneiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja työskentelee puhe- ja muun kuntoutuksen 
antamiseksi jäsenilleen, pyrkii ylläpitämään maan kattavaa tukihenkilötoimintaa, sekä harjoittaa koulutus-, 
tiedotus- ja valistustoimintaa. 
Yhdistys voi ylläpitää voittoa tavoittelematonta kuntoloma- ja kurssikeskusta ja harjoittaa julkaisutoimintaa. 
Päämääriensä toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä tehdä erilaisia 
varainkeräyskampanjoita, saatuaan siihen asianomaisen luvan. 
 
3. § 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kurkku- tai suusyöpää sairastanut henkilö. 
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu 
oikeuskelpoinen yhteisö. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
4. § 
Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous varsinaisille ja kannatusjäsenille toimintavuodeksi kerrallaan. 
Jos jäsen jättää jäsenmaksun suorittamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta tai toimii yhdistyksen 
tarkoitusperien vastaisesti, voi hallitus erottaa hänet yhdistyksestä. 
Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei oikeutta osallistua päätöksentekoon. 
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä päättää yhdistyksen ja sen jäsenten hyväksi erityisen 
ansiokkaasti toimineen henkilön kutsumisesta kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen 
kokouksissa. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua. 
 
5. § 
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kuusi (6) kolmeksi (3) vuodeksi 
valittua varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi 
(2) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen, ensin arvan, sitten vuoron mukaan. 
Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa sihteerin ja 
rahastonhoitajan. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) jäsentä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi 
on paikalla. 
Äänestyksissä päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni ja henkilövaaleissa arpa. 
 
6. § 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai 
rahastonhoitajan kanssa. 
 
7. § 
Hallituksen tehtävänä on: 
1.  hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä, 
2.  kiinnittää huomiota kaikkeen, mikä koskee yhdistystä ja sen toimintaa ja toimia yhdistyksen 

tarkoitusperien toteuttamiseksi, 
3.  vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta, 
4.  laatia toiminta- ja taloussuunnitelma, 
5.  vuosittain ennen maaliskuun 15 pv. antaa tilintarkastajille tarvittavat tili- ja asiakirjat 

yhdistyksen talouden- ja hallinnon tarkastamista varten, 
6. antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna, 
7.  panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset, 
8.  kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja järjestää muut yhdistyksen tilaisuudet ja 
9.  hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa. 

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia huolehtimaan erikoistehtävistä. 



8. § 
Yhdistyksen kirjanpito laaditaan kalenterivuosittain ja tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun 15. päivää 
tarkastaa edellisen vuoden tilit ja hallinto sekä antaa kirjallinen lausunto tilintarkastuksestaan.  
 
9. § 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-toukokuussa hallituksen määräämässä paikassa. Kokouksessa 
käsitellään seuraavat asiat: 
1.  hallituksen kertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus, 
2.  tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen, 
3.  käsitellään hallituksen esitys vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaksi, 
4.  päätetään hallituksen ja toimikuntien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista, 
5.  valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle, kaksi tilintarkastaja 

ja heille varamiehet. Toisen varsinaisen ja varatilintarkastajan tulee olla yhdistyksen 
varsinainen jäsen, 

6.  määrätään jäsenmaksujen suuruus, 
7.  muut asiat, jotka yhdistyksen hallitus tai joku muu yhdistyksen jäsenistä haluaa käsiteltäväksi; 

jäsenen tekemä ehdotus esitettäköön kuitenkin hallitukselle kirjallisesti 15 päivää ennen 
kokousta. 

 
10. § 
Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta. Kokous on kutsuttava koolle, kun 
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää, tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityistä asiaa varten vaatii. 
 
11. § 
Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille näiden ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaistaan 
vuosikokouksen päättämissä lehdissä viimeistään 10 päivää ennen kokousta. 
 
12. § 
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan panna vireille joko yhdistyksen vuosi- tai ylimääräisessä 
kokouksessa ja ottaa ratkaistavaksi vähintään kaksi kuukautta myöhemmin tätä tarkoitusta varten kokoon 
kutsutussa kokouksessa tai seuraavassa vuosikokouksessa. Tätä koskeva päätös on pätevä, jos sitä 
kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä. 
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta voidaan panna vireille ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksessa ja ottaa 
ratkaistavaksi vähintään kaksi kuukautta myöhemmin pidettävässä tätä tarkoitusta varten kokoon kutsutussa 
ylimääräisessä kokouksessa tai seuraavassa vuosikokouksessa. Purkamista koskeva päätös on pätevä, jos 
sitä kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava 
purkamiskokouksen päätöksen mukaan 2. §:ssä mainittuihin tarkoituksiin, ottaen huomioon lahjoittajien 
mahdollisesti antamat erikoismääräykset. 

 


