
IMMUUNIPUUTOSPOTILAIDEN YHDISTYS –
IMMUNBRISTPATIENTERNAS FÖRENING
 

SÄÄNNÖT
 
1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Immuunipuutospotilaiden yhdistys – Immunbristpatienternas förening ja sen 
kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää lyhennettä Imppu. Yhdistyksen toimialue
on koko Suomi.
 

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistys on aatteellinen. Se tekee työtä sen hyväksi, että immuunipuutteisilla ja heidän läheisillään 
olisi tasa-arvoiset, yhdenvertaiset ja täydet osallistumisen mahdollisuudet kaikilla yhteiskunnan 
sektoreilla. Päämääränä on paras mahdollinen elämänlaatu immuunipuutteisille ja heidän läheisilleen. 

Yhdistyksen tarkoituksena on
 toimia etujärjestönä henkilöille, joiden infektioiden vastustuskyky on primaarisesti tai primaarin

kaltaisesti alentunut. Primaarisiksi kutsutaan perinnöllisiä immuunipuutoksia.
 toimia immuunipuutteisten, heidän hoitajiensa, alan tieteellisten ja kliinisten asiantuntijoiden 

sekä yleisön yhdyssiteenä.
 kehittää ja parantaa immuunipuutospotilaiden yhtenäistä hoitoa, sopeutumisvalmennusta ja 

kuntoutusta sekä poistaa mahdollisia ennakkoluuloja. 
 edistää sairautta koskevaa tutkimusta, jotta sairauden hoito ja kuntoutus paranisivat. 
 edistää jäsenten välistä neuvojen, kokemusten ja tiedon vaihtoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 pyrkii vaikuttamaan kansalliseen ja kansainväliseen päätöksentekoon tekemällä esityksiä ja 

aloitteita sekä osallistumalla asiasta käytävään julkiseen keskusteluun.
 seuraa immuunipuutteisten hoidon ajanmukaisuutta ja korkeatasoisuutta.
 jakaa sekä yhdistyksen jäsenille että yleisölle tietoa immuunipuutossairauksista ja niiden 

vaikutuksista,
 tukee jäseniä asioitaessa viranomaisten ja laitosten kanssa sosiaaliturvaa, koulutusta, työelämää 

ym. koskevissa kysymyksissä.
 järjestää vertaistukea, yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia.
 tekee yhteistyötä muiden potilasjärjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
 voi ottaa vastaan lahjoituksia. 
 voi hakea ja ottaa vastaan avustuksia ja apurahoja sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla 

rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia. 
 voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen 
toimintaan osallisille tai yhdistykselle. 
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3 § Jäsenyys

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on primaarinen immuunipuutos 
tai primaarin immuunipuutoksen kaltainen immuunipuutos tai henkilö, joka on tällaisen henkilön 
läheinen ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksessä voi olla myös perhejäseniä, jotka ovat 
jonkun varsinaisen jäsenen perheenjäseniä tai hoitohenkilöitä ja jotka hyväksyvät yhdistyksen 
tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen 
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja 
kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai 
kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on 
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksellä voi olla rekisteröimättömiä paikallis- tai haaraosastoja, jotka eivät kuitenkaan ole 
yhdistyksen jäseniä.

Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet
 Varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Muilla 

jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.
 Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden 

yhdistyksen vuosikokous määrää.
 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuten 
(6) kuukauteen eräpäivästä lukien. 

Yhdistyksen jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos
hän on aiheuttanut toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistykselle suurta vahinkoa. 
Erotettu voi valittaa kirjallisesti yhdistyksen kokoukselle. Kirjallinen valitus on toimitettava 
yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän päästä siitä, kun erotettu on saanut
tiedon erottamisestaan. Kun valitus tulee käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, siitä on mainittava 
kokouskutsussa.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan uudestaan hyväksyä eronnut tai erotettu jäsen, joka hakee jäsenyyttä 
hallitukselta ja maksaa jäsenmaksun.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen 
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja 
kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
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6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) 
muuta varsinaista jäsentä sekä enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on 
vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on vuosi, muiden 
jäsenten kaksi vuotta. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset 
hallituksen jäsenet määrää arpa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen 
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan 
ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä 
hallituksen jäsenen kanssa.

8 § Talous

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja muut tarvittavat asiakirjat on 
luovutettava toiminnantarkastajien tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. 

Toiminnantarkastajien on tarkastettava hallituksen vuosikertomus, yhdistyksen tilit, taloudenhoito ja 
omaisuus sekä jätettävä tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen 
vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistyksen 
vuosikokous pidetään hallituksen kutsusta vuosittain maalis-toukokuussa.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti 
vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
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10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen on toimitettava kirjeitse tai sähköpostitse jäsenille jäsenen 
ilmoittamaan osoitteeseen vähintään 14 päivää ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään 7 päivää ennen 
kokousta.

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet.
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun.
11. kokouksen päättäminen.

12 § Yhdistyksen hallituksen tehtävät

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on toimia asioita hoitavana ja toimintaa johtavana elimenä. 
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on:
1. edustaa yhdistystä 
2. panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
3. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle
4. vastata yhdistyksen tiedotuksesta ja yhteyksistä yhteistyökumppaneihin
5. johtaa yhdistyksen toimintaa ja vastata yhdistyksen toiminnasta
6. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
7. valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat
8. nimetä tarvittavat toimikunnat ja työryhmät
9. pitää yllä yhdistyksen jäsenluetteloa
10. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta 
11. huolehtia yhdistyksen kokoukselle tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta 
12. laatia yhdistyksen kokoukselle toimintakertomus
13. laatia yhdistyksen kokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio
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13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa  
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään 
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen 
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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