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 POHJOIS-SAVON ALLERGIA- JA ASTMAYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

 

 

NIMI, PAIKKA JA TOIMIALUE 

 1 § 

 

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Allergia ja Astmayhdistys ry. Yhdistyksen 

kotipaikka on Kuopio ja sen toimialueena on Pohjois-Savo. 

 

 

TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TOIMINNAN RAHOITUS 

 2§ 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan tehdä työtä allergiasairauksien 

ehkäisemiseksi, allergiasairauksien aiheuttamien haittavaikutusten vähentämiseksi, 

valvoa allergiaa sairastavien yhteiskunnallisia etuja ja toimia heidän yhdyselimenään.  

 

3§ 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 edistää allergiaa sairastavien järjestäytymistä, 

 vaalii terveitä elämäntapoja ja suorittaa ennaltaehkäisevää 

terveyskasvatustyötä, 

 harjoittaa valistus-, tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa, 

 tukee tutkimustoimintaa, 

 pyrkii kehittämään allergiaa sairastavien hoitomahdollisuuksia ja sosiaalista 

huoltoa, 

 on yhteistoiminnassa alueensa viranomaisten ja sellaisten järjestöjen kanssa, 

jotka työskentelevät kansanterveyden hyväksi, 

 on valtakunnallisen keskusjärjestön, jota näissä säännöissä jäljempänä 

kutsutaan liitoksi, jäsenyhdistys 

4§ 

 

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä 

omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita. 

 

Yhdistys voi harjoittaa toimintansa rahoittamiseksi yhdessä liikepaikassa 

ravitsemusliikettä, elokuva- ja kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja 

järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

 

Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan. 
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JÄSENET 

 5§ 

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa edistää 

näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista sekä sitoutua 

noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. 

 

Kannattaja jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen 

kansalainen, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. 

 

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka erittäin 

ansiokkaalla tavalla on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan.  

 

Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen 

kokous. 

 

6§ 

 

Varsinaisen jäsenen on liittyessään suoritettava vuosittainen jäsenmaksu, jonka 

suuruuden yhdistyksen syyskokous on määrännyt seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

 

Kannattajajäsenen on vuosittain suoritettava kannatusjäsenmaksu, jonka suuruuden 

yhdistyksen syyskokous on määrännyt seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista. 

 

7§ 

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla. 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenyyteen 

liittyvät velvoitukset. Erottamispäätöksestä voi jäsen valittaa yhdistyksen kokoukselle 

jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) 

vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Asia on käsiteltävä ensimmäisessä 

mahdollisessa yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa. 

 

 

HALLINTOELIMET 

  8§ 

 

 Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen 

kokouksen päätösten mukaisesti yhdistyksen hallitus. 

 

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

  9§ 

 

  Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. 
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Kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous 

vastaavasti loka-marraskuun aikana. 

 

Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen hallitus katsoo sellaisen 

tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä 

kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä 

varten, jolloin kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden 

kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien. 

 

10§ 

 

Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään seitsemän  (7) 

vuorokautta ennen kokousta tai julkaistava syyskokouksen määräämässä 

sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. 

 

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 

 

11§ 

 

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella 

varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. 

 

Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistä. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

Kannattajajäsenillä, yhdistyksen jäsenistön ulkopuolelta valitulla hallituksen jäsenellä 

ja tilintarkastajalla sekä liiton ja muiden allergiayhdistysten edustajilla on yhdistyksen 

kokouksessa puheoikeus. 

 

Yhdistyksen kokous voi sallia läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille. 

 

12§ 

 

Aloiteoikeus on yhdistyksen jäsenellä ja liiton hallituksella. 

 

Kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloite on jätettävä yhdistyksen hallitukselle 

joulukuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite 

vastaavasti elokuun loppuun mennessä. 

 

 

SYYSKOKOUS 

  13§ 

 

  Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Yhdistyksenpuheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen 

avaa kokouksen. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja 

ääntenlaskijat. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
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4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 

5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

6. Määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien yhdistyksen jäsenmaksujen 

suuruudet. 

7. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

8. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan 

yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 

erovuorolaisten tilalle. Vuosittain hallituksesta eroaa puolet, ensimmäisenä 

vuotena arvalla ja sitten vuoron mukaan. 

10. Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset 

varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa. 

11. Määrätään 10§:n rajoissa, millä tavoin yhdistyksen kokouskutsu on julkaistava 

ja mahdollinen kokouskutsulehti. 

12. Käsitellään muut mahdolliset asiat 

 

 

KEVÄTKOKOUS 

  14§ 

 

  Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen 

avaa kokouksen. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja 

ääntenlaskijat. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 

5. Käsitellään tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja 

taseen. 

6. Esitetään tilintarkastajien toimittamastaan tarkastuksesta antama lausunto ja 

päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisetä 

vastuuvelvollisille. 

7. Valitaan liiton sääntöjen mukaisesti edustaja Allergialiiton – Allergiförbundet 

ry:n liittokokoukseen. 

8. Käsitellään muut mahdolliset asiat. 

 

 

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 

  15§ 

 

  Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon. 

 

 

YHDISTYKSEN HALLITUS 

  16§ 

 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi valittu yhdistyksen 

puheenjohtaja ja kahdeksi kalenterivuodeksi valitus 6, 8, 10 tai 12 muuta jäsentä, joista 

puolet kerrallaan on erovuorolaisia, ensimmäisellä kerralla arvalla. 
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Hallitus valitaan syyskokouksessa ja sen toimikausi alkaa valintaa seuraavan 

kalenterivuoden alusta. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen 

varapuheenjohtajaksi. Muut toimihenkilöt voi hallitus valitan ulkopuoleltakin. 

 

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa ohjesäännön. 

 

 17§ 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan 

kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä 

vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 

puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä. 

 

Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

18§ 

 

Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti: 

 johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen ja kokousten 

päätösten mukaisesti, 

 valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset 

koolle, 

 tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, 

 hyväksyä jäsenet yhdistykseen 5 § mainituin poikkeuksin ja pitää luetteloa 

yhdistyksen jäsenistä, 

 asettaa tarpeelliset toimikunnat, 

 huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta, 

 ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä hyväksyä työsuhteen ehdot, 

 pitää yhteyttä liittoon sekä toimittaa annetuihin määräaikoihin mennessä 

pyydetyt tiedot. 

 

 

YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN 

  19§ 

 

 Yhdistyksen nimenkirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä 

tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen muun toimihenkilön kanssa. 

 

 

TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS 

  20§ 
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  Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

 

Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä hallintoon ja talouteen 

liittyvät asiakirjat viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen 

kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on ne palautettava lausuntoineen hallitukselle 

viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen mainittua kokousta. 

 

Yhdistyksen tilintarkastajien tulee olla riittävästi perehtyneitä tehtäviinsä. 

 

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

  21§ 

 

 Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa kokouksessa 

vähintään kolmeneljäsosa (3/4) annetuista äänistä. 

 

 

YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

  22§ 

 

 Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden 

välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta, ja siihen vaaditaan 

kummassakin kokouksessa vähintään kolmeneljäsosa (3/4) annetuista äänistä. 

 

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen varat 

käytettäväksi allergiasairauksien tutkimustyöhön. 

 

 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 

 23§ 

 

 Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 

 

 


