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1 § Nimi, kotipaikka, ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry, rekisterinumero
0699538-7.
Kotipaikkana on Vesilahti. Yhdistys on valtakunnallinen ja
sitoutumaton.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää syöpäpotilaan hoitotyötä,
valvoa syöpäsairaanhoitajien aatteellisia etuja, sekä kehittää
kansainvälistä yhteisyötä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia
taloudellista ansiota siihen osallisille eikä yhdistyksen toiminta
saa muutenkaan olla pääasiallisesti taloudellista laatua.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
a) Järjestää neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia
b) Antaa lausuntoja
c) Toimii sairaala- ja avoterveydenhuollon organisaatioiden kanssa
yhteistyön kehittämiseksi
d) On yhteistyössä oppilaitosten ja syöpäjärjestöjen kanssa
e) Myöntää apurahoja yhdistyksen jäsenten ammatillisen osaamisen
kehittämiseen
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisen luvan saatuaan panna
toimeen rahankeräyksiä, arpajaisia ja harjoittaa alaansa liittyvää
julkaisu- ja kustannustoimintaa.  Yhdistys voi hankkia ja omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi liittymisoikeus on sairaanhoitajan tutkinnon
suorittaneella henkilöllä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä
oikeustoimikelpoinen yhteisö joka haluaa tukea yhdistyksen
toimintaa. Kannatusjäsenellä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo
oikeus, ei äänestysoikeutta. Jäseneksi hyväksymisestä päättää
yhdistyksen hallituksen keskuudestaan valitsema jäsenrekisterin
hoitaja. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
hallituksen puheenjohtajalle tai hallitukselle kirjallisesti.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen on jättänyt
suorittamatta jäsenmaksun edelliseltä kalenterivuodelta. Jos jäsen
käyttäytymisellään tai toiminnallaan on vahingoittanut yhdistyksen
arvoa ja/tai toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyksen
kokouksen päätöksiä, voi yhdistys kokouksessaan erottaa hänet.
Ehdotus jäsenen erottamiseksi yhdistyksestä muun syyn, kuin
jäsenmaksun laiminlyönnin takia, on esitettävä kirjallisesti
hallitukselle perusteluineen. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan
kirjallisesti asianomaiselle.
Yhdistyksen hallituksella on mahdollisuus kutsua kunniajäseneksi
henkilöitä, jotka ovat merkittävästi toimineet yhdistyksen hyväksi.

4 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenet ovat velvolliset suorittamaan vuosittain
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jäsenmaksun, jonka suuruudesta päätetään syyskokouksessa.
Kannattavan jäsenen osalta määrätään syyskokouksessa maksun
vähimmäismäärä.

5 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Hallitus
käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa. Hallituksen alaisina toimivat
tarpeellisiksi katsotut toimikunnat, jotka hallitus asettaa

6 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu kevät- ja syyskokoukseen sekä tarvittaessa
ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräinen kokous pidetään, kun
yhdistyksen hallitus katsoo tarpeelliseksi, tai vähintään 1/10
äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten
kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokouksessa voidaan käsitellä ja
tehdä päätöksiä vain kokouskutsussa mainituista asioista.
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.
Kokouksesta on ilmoitettava jäsenistölle viisitoista (15) päivää
aikaisemmin yhdistyksen kokouksen päättämässä alan ammattilehdessä.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla. Jos yhdistyksen päätösvaltaa käytetään erillisissä
äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla, yhdistyksen on hyväksyttävä tätä
varten äänestys- ja vaalijärjestys, jossa edeltävästi huomioidaan
äänestystä koskevat määräykset.
Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella läsnä olevalla
jäsenellä. Käsiteltävänä oleva asiat päätetään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä, elleivät nämä säännöt toisin määrää. Äänten
mennessä henkilövaaleissa tasan, tulos ratkaistaan arvalla. Muissa
asioissa se esitys, jota puheenjohtaja kannattaa.

7 § Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään ennen huhtikuun loppua
1. käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta
ja taloudesta edelliseltä toimintavuodelta, sekä
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toiminnantarkastajan
antaman lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä.
Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään ennen marraskuun loppua
1. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa
toimintavuotta varten
2. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
3. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota myös
kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä hallituksen muut
varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
4. valitaan seuraavaksi tilikaudeksi toiminnantarkastaja

8 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuluu kahdeksi vuodeksi
kerrallaan sääntömääräisessä syyskokouksessa valittu puheenjohtaja
ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kuusi (6) varajäsentä.
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Puolet varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa.
Vuosittain järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos 2/3 hallituksen jäsenistä sitä
vaatii. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee esitys, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi
henkilövaaleissa arpa.
Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta tapahtuu
äänestämällä. Ehdokkaaksi haluavien yhdistyksen jäsenten tulee
ilmaista toiveensa olla ehdolla Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry
hallitukseen kirjallisesti. Ehdokkaat toimittavat hakemus- ja
esittelytekstin itsestään yhdistyksen puheenjohtajalle kaksi (2)
kuukautta ennen sääntömääräistä syyskokousta.  Yhdistys hyväksyy
vuosittain äänestys- ja vaalijärjestyksen (Yhdistyslaki 30§), jossa
otetaan huomioon tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat
Yhdistyslain säännökset ja yhdistyksen säännöt.

9 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:
a. suunnitella, johtaa ja arvioida yhdistyksen toimintaa
b. valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan
huolella
c. laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja
menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja
vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain
yhdistyksen tilit
d. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna
toimeen kokousten päätökset
e. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän
tehtävistään ja palkkioeduistaan
f. suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat
tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyskokouksen
hallitukselle osoittamat tehtävät.

10 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnan- ja
tilintarkastus tehdään vuosittain hallituksen ulkopuolisen
viranomaisen toimesta ja nämä tiedot käydään läpi hallituksen
sääntömääräisessä kokouksessa. Tilinpäätös vahvistetaan ja
vastuuvapaus päätetään sääntömääräisessä kevätkokouksessa.

11 § Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, tai
varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan
kanssa.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen varsinaisessa
kokouksessa, jos muutoksen puolesta onäänestänyt vähintään kaksi
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kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, on sen jäljelle
jääneistä varoista päätettävä yhdistyksen viimeisessä kokouksessa
käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti.
Purkamiskokouksessa päätetään yhdistykselle lahjoitettujen tai
testamentattujen varojen käytöstä edellisen mukaisesti, ellei
lahjoittaja tai testamentin tekijä olen nimenomaan toisin määrännyt.
Purkamispäätöksen tekoon vaaditaan viisi kuudesosaa (5/6)
yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

14 §

Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa
noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.


