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Rekisterlnumoro

150 644

YHDISTYKSEN SAÄNNÖT
Nimi:

Tampereen Parkinson-yhd istys r.y

Kotipaikka :

Tam pere

Osoite:

Satakunnankatu 56
33230 Tampere

Rekisterinumero:

150.644

Merkitty rekisteriin :

17.04.1989
06.10.2014

Jäljennös annettu :

1§
Yhdistyksen nimi on Tampereen Parkinson-yhdistys ry.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Parkinson-liitto ry :een .
Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toimialueena ovat Pirkanmaan- ja Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirit.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on
-toimia Parkinsonin tautia tai siihen läheisesti liittyviä liikehäiriösairauksia sairastavien ,
heidän läheistensä ja heidän hyvinvoinnistaan kiinnostuneiden tahojen yhdyssiteenä
-helpottaa liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä asemaa
-edistää liikehäiriösairauksia sairastavien hoitoa, kuntoutusta ja huoltoa sekä edistää
lääketieteellistä tutkimusta ja toimintaa
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-antaa tietoa, neuvoja ja tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen
-järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
-järjestää jäseniltoja ja virkistäytymistoimintaa myös yhdessä alue- ja harrastekerhojen kanssa
-tekee edunvalvontatyötä alueensa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoihin vaikuttamiseksi
myös yhteistyössä eri tahojen kanssa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja , harjoittaa kustannusja julkaisutoimintaa sekä toimeenpanna arpajaisia, yleisiä varankeräyksiä, juhlia ja muita
yleisötilaisuuksia.
Yhdistys voi anoa valtiolta ja kunnilta sekä muilta tahoilta taloudellista tukea toiminnalleen.
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3§
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä liikohälrlösa lrauksla sairastavia, heidän
läheisiään tai muita henkilöitä, jotka haluavat toimia yhdistyksen tarkoituksen
toteuttamiseksi.
Yhdistyksen kannattajaj äseniksi voidaan hyväksyä sellaisia henkilöitä, reklstoröityjä
yhdistyksiä j a oikeuskelpo isia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa .
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemukse sta.
Jäseneksi hyväksytty merkitään jäsenrekiste riln ja hän saa jäsennumerolla varustetu n
jäsenkortin.
Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä
yhdistyksen kunniajäsen iksi tai kunniapuheenjohtajaksi. Esityksen kunniajäseneksi tai
kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta tekee hallitus.

4§
Varsinaiset ja kannattajajäsenet suorittavat vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun .
Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta.
Yhdistyksen kokous päättää jäsenmaks ujen suuruudesta seuraavalle vuodelle talousarvion
käsittelyn yhteydessä.

5§
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä jos hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahden
peräkkäisen vuoden ajalta.
Hallitus voi päätöksellään erottaa jäsenen, joka tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai
kieltäytyy noudattamasta niitä tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta.
Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan.
Hallitus on velvollinen käsittelemään valituksen yhdistyksen sääntöjen 7 § mukaisesti.

6§
Yhdistyksen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa : kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä
ja
syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana.
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. kokouksen avaus
2. kokouksen järjestäytyminen
a) puheenjohtajan tai puheenjohtajien valitseminen
b) sihteerin valitseminen
c) kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valitseminen
d) kahden (2) ääntenlaskijan ja tarvittavien avustajien valitseminen
Artladiankatu 6 A. 00100 Helsinki I PL 1140, 00101 Helsinki I

Puhelin : 029 509 5000 1 Telefaksi : 029 509 5328 1 V-tunnus

0244683-1
Madiegatan 6 A, 00100 Helsingfors I PB 1140. 00101 Helsingfors I Telefon : 029 509 5000 1 Telefax:
029 509 5328 1 FO-nummer 0244683-1

JÄLJENNÖS

3(6)

06 .10.2014

e) muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen
3. todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista
Päätösasiat
5. käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä
esitetään toiminnantarl<.astajien lausunto
6. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7. käsitellään muut hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
8. käsitellään muut mahdolliset asiat
9. kokouksen päättäminen.
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. kokouksen avaus
2. kokouksen järjestäytyminen
a)puheenjohtajan tai puheenjohtajien valitseminen
b)sihteerin valitseminen
c)kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valitseminen
d)kahden (2) ääntenlaskijan ja tarvittavien avustajien valitseminen
e)muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen
3. todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
Päätösasiat
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja kahden vuoden toimikaudeksi. Sama
henkilö voi yhtäjaksoisesti toimia puheenjohtajana enintään kolmen
kauden ajan .
6. valitaan hallituksen varapuheenjohtaja kahden vuoden toimikaudeksi
7. valitaan hallituksen viisi (5) varsinaista jäsentä kahden vuoden
toimikaudeksi.
Varsinaisista jäsenistä on ensimmäisellä kerralla erovuorossa kolme.
Ensimmäisenä kautena erovuoroisuus ratkaistaan arvalla ja sen jälkeen
vuoron mukaan.
8 . valitaan hallituksen 1., 2. ja 3. varajäsen kahden vuoden toimikaudeksi. Varajäsenistä on
erovuorossa
ensimmäisellä kerralla yksi. Ensimmäisen ä kautena erovuoroisuus
ratkaistaan arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.
9. valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja yksi (1)
varatoiminnantarl<.astaja.
10. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunn itelma
12. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio ja päätetään seuraavan vuoden
jäsenmaksun suuruudesta.
13. käsitellään muut hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
14. käsitellään muut mahdolliset asiat
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15. kokouksen pAAttäminen.
7§
Jäsenen, joka haluaa asiansa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä siitä
kirjallinen pyyntö hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta .

8§
Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus varsinaisilla ja kunniajäsenillä sekä
kunniapuheenjohtajalla . Kannattajajäsenellä on kokouksessa puheoikeus.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan henkilövaalit ratkaistaan arvalla , muissa asioissa tulee päätökseksi
kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9§
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen kokousta kirjallisena kullekin jäsenelle.

10 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii .
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä .

11 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa yhdistyksen jäsenistöstä
valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viisi (5) varsinaista jäsentä sekä 1., 2. ja 3.
varajäsen. Varajäsen osallistuu päätöksentekoon vain varsinaisen jäsenen poissa ollessa, muuten
hänellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta sääntöjen 6 §:n mukaisesti .
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistö sitä

vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsentä ja puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä. Kokouskutsu on toimitettava vähintään viikkoa (1) ennen kokousta
kirjallisena tai sähköpostitse.
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Päätökset tehdään yksinke rtaisella ääntenenemmistöllä. Åänten mennes
sä tasan henkilövaalit
ratkaistaan arvalla , muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen
puheenjohtajan mielipide .
12§
Hallituksen tehtävänä on
1.edustaa yhdistystä ja panna täytäntöön yhdistyksen kokousten
päätökset
2.toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
3.ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset lukuun
ottamatta kunniajäsenyyttä
4.valvoa , että yhdistyksen sääntöjä ja kokousten päätöksiä noudate
taan
5.valvoa yhdistyksen varojen ja omaisuuden hoitoa
6.huolehtia yhdistystä koskevien juoksevien asioiden hoidosta

?.esittää sääntöjen 6§ mukaiset asiakirjat yhdistyksen kokouksille
8.kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltä
vät asiat ja pitää omalta
osaltaan jäsenrekisteriä
9.valita sihteeri ja taloudenhoitaja joko keskuudestaan tai hallituks
en ulkopuolelta
10.suorittaa muut yhdistyksen sääntöjen, taloudenpidon ja toiminna
n edellyttämät tehtävät
13 §
Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja yksi
(1) varatoiminnan
tarkastaja . Toiminnantarkastajien toimikausi on tilikausi.
14 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen tulee
toimittaa toiminnantarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen
kevätkokousta .
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallituks
elle viimeistään yksi (1)
viikko ennen kevätkokousta.

15 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai
varapuheenjohtaja,
taloudenhoitaja ja sihteeri, kaksi (2) yhdessä tai hallituksen määrää
mä henkilö yksin.

16 §
Jäsenmaksuista, lahjoituksista, tai muulla tavoin kertyneet tulonsa
yhdistys käyttää
toimintansa rahoittamiseen.

17 §
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Yhdisty s. sen Jäsenet JB heidän tukihenkilönsä voivat perustaa yhdistyksen alajaostolksi
alueel lisia rekisteröimättömiä Parkinson-kerhoja ja harraslekerhoja. Yhdistyksen osana toimivat
aluekerhot ja harrastekerhot tarjoavat toiminta-alueellaan paikallista toimin taa yhdistyksen
sääntöjen ja omien toiminta- ja taloussuunnitelmiensa mukaisesti.
Aluekerhot ja harrastekerhot valitsevat tarvitsemansa vastuuhenkilöt.
Aluekerhot ja harrastekerhot hallinnoivat omia rahavarojansa ja niillä on oma kirjanpito , joka
vuosittain yhdistetään yhdistyksen tilinpäätökseen .
Alue- ja harrastekerhojen pitää toimittaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
yhdistykselle helmikuun puoliväliin mennessä .
Alue- ja harrastekerhojen pitää toimittaa seuraavan vuoden alustava toimintasuunnitelma ja
talousarvio yhdistykselle elokuun loppuun mennessä.

18 §
Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa esille yhdistyksen
kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen .

19 §

Muilta osin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain säännöksiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijä~estelmästä. Patentti- ·
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman
alleki~oitusta.
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