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SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 
 
 
   1 § 
 
 
Yhdistyksen nimi on Satakunnan Syöpäyhdistys r.y.. Yhdistyksen kotipaikka 
on Porin kaupunki. Yhdistys on jäsenenä Suomen Syöpäyhdistys r.y.:ssä – 
Cancerföreningen i Finland r.f:ssä. Sitä näissä säännöissä kutsutaan keskusyhdistykseksi.  
 
 
   2 § 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä syövän vastustamistyötä Satakunnassa. 
 
Yhdistyksen toimintamuotoina on vähentää syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja 
yhteiskunnassa; syöpäsairauksien ennaltaehkäisy ja varhaiseen toteamiseen liittyvä 
valistus- ja tiedotustyö sekä kriisivaiheessa olevien syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä 
tukeminen ja kuntoutuminen itsenäisesti ja keskusyhdistyksen kanssa. Yhdistys voi 
avustaa harkinnan mukaan varattomia ja vähävaraisia syöpäpotilaita.  
 
 
 
Toteuttaakseen tarkoituksensa yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja 
panna toimeen varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä saatuaan siihen tarvittavan luvan. 
 
 
   3 § 
 
Yhdistykseen voi jäseneksi liittyä hallituksen hyväksymä henkilö, rekisteröity yhdistys tai 
muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen sekä säännöt  ja 
haluaa kannattaa yhdistyksen työtä. 
 
Jäsenen jäsenmaksut määrää vuosikokous toimintavuodeksi kerrallaan. 
 
Jos jäsen jättää vuosimaksunsa suorittamatta tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä , voi hallitus 
erottaa hänet yhdistyksestä. 
 
Yhdistys voi valita myös kunniajäseniä yhdistyksen kokouksen päätöksellä. 
 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
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   4 § 
 
Yhdistyksen  asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja 
puheenjohtajana, 8 muuta varsinaista jäsentä ja 9 varajäsentä. Puheenjohtajan 
ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on 3 vuotta; kahtena ensimmäisenä vuonna 
eroaa kuitenkin kumpanakin 3 varsinaisista ja 3 varajäsentä arvan nojalla; kolmantena 
vuonna puheenjohtaja ja loput varsinaisista ja varajäsenistä, myöhemmin eroaminen 
tapahtuu vuoron mukaan. 
 
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään 5 jäsentä on läsnä. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka esteen sattuessa 
puheenjohtajalle, hoitaa tämän tehtäviä. Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan. 
 
 
   5 § 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä 
sihteerin, rahastonhoitajan tai terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan kanssa.  
 
 
   6 § 
 
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. hoitaa yhdistyksen taloutta ja sille annettuja lahjavaroja 
4. jättää tili- ja asiakirjat yhdistyksen talouden ja hallinnon tarkastamista varten 

vuosittain tilintarkastajille ennen maaliskuun 15. päivää 
5. antaa vuosikokoukselle ja keskusyhdistykselle kertomuksen yhdistyksen 

toiminnasta edellisenä vuonna 
6. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset 
7. kutsua yhdistys koolle 
8. pitää jäsenluetteloa 

 
Hallitus voi asettaa toimikuntia huolehtimaan erikoistehtävistä. 
 
 
 
   7 § 
 
Yhdistyksen kirjanpito päätetään kalenterivuosittain ja tilintarkastajien tulee ennen 
maaliskuun  31. päivää tarkastaa edellisen vuoden tilit ja hallinto sekä antaa kirjallinen 
kertomus tarkastuksesta. 
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   8 § 
 
Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa huhtikuun loppuun mennessä hallituksen 
määräämässä paikassa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. hallituksen laatima toimintakertomus ja mahdolliset toimenpiteet sen johdosta 
2. tilintarkastajien kertomus ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja 

rahastonhoitajalle 
3. valitaan joka kolmas vuosi yhdistyksen puheenjohtaja, joka samalla toimii 

hallituksen puheenjohtajana, hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuorossa 
olevien tilalle sekä vuosittain 2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa 

4. määrätään jäsenmaksun suuruus 
5. muut asiat, jotka hallitus tai joku yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäväksi. Jäsenen 

ehdotus tehtäköön kuitenkin hallitukselle kirjallisesti viimeistään 15 päivää ennen 
vuosikokousta, jolloin myöskin on otettava huomioon yhdistyslain 14 §:n 
kokouskutsua koskevat määräykset. 

 
 
   9 § 
 
Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta. Tällainen kokous on 
kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 20 jäsentä sitä 
kirjallisesti anoo hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten, 
 
 
   10 § 
 
Kutsu vuosi- tai ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava ainakin kahdessa paikkakunnalla 
ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot 
toimitetaan jäsenille samalla tavalla, ellei hallitus siitä toisin päätä. 
 
 
   11 § 
 
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi on, voidakseen 
tulla hyväksytyksi, valmisteltava yhdistyksen hallituksessa ja hyväksyttävä kahdessa 
perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.  
 
Sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on pätevä, jos se tulee 
hyväksytyksi vähintään 3/4 :llä annetuista äänistä. 
 
Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava Suomen Syöpäyhdistys – 
Cancerföreningen i Finland r.f.:lle 2 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin käytettäväksi ottaen 
huomioon lahjoittajien mahdollisesti antamat erikoismääräykset. 
 
Hallituksen kokous 28.2.2011 § 24 
Hallituksen kokous 24.3.2011 § 33.5 
Sääntömääräinen vuosikokous 24.3.2011 § 16.1 
Sääntömääräinen vuosikokous 22.3.2012 § 16.1 
Patentti- ja rekisterihallitus päätös 5.3.2013 Dnro 2012/1488Y   


