
Rintarauhaskirurgia  ry  säännöt 
 
Yhdistyksen  perustamiskokous  on  hyväksynyt  säännöt 7.4.2020. 
 
1.  Yhdistyksen  nimi  ja  kotipaikka 
 
Yhdistyksen  nimi  on  Rintarauhaskirurgia  ry  ja yhdistyksen  kotipaikka  on  Helsinki. 
 
2.  Yhdistyksen  kieli 
 
Yhdistyksen  kieli  on  suomi. 
 
3.  Tarkoitus  ja  toiminnan  laatu 
 
Yhdistyksen  tarkoituksena  on 
 

1) edistää  rintarauhaskirurgian  osaamista  ja  tutkimusta Suomessa 
2) toimia  rintarauhaskirurgian  alalla  toimivien  lääkärien yhdistävänä  tekijänä,  edistää  

kollegiaalisuutta  ja  tukea yhteistoimintaa 
3) järjestää  rintarauhaskirurgian  alan  kokouksia  ja esitelmätilaisuuksia 
4) osallistua  kansainväliseen  rintarauhaskirurgian toimintaan  ja  koulutukseen 
5) harjoittaa  rintarauhaskirurgiaan  liittyvää  julkaisu-  ja tiedotustoimintaa 
6) tukea  rintarauhaskirurgian  alan  tieteellistä  työtä, palkita  ansioituneita  

rintarauhaskirurgian  alan  kliinistä työtä  tekeviä  lääkäreitä  ja  jakaa  apurahoja 
7) antaa  rintarauhaskirurgiaan  liittyviä  lausuntoja  ja osallistua  julkiseen  keskusteluun 

 
4.  Jäsenet 
 
Yhdistyksen  varsinaiseksi  jäseneksi  voidaan  hyväksyä Suomessa  laillistettu  lääkäri,  joka  on  
osoittanut kiinnostusta  rintarauhaskirurgiaan. 
 
Kunniajäseneksi  voidaan  hallituksen  esityksestä yhdistyksen  vuosikokouksessa  kutsua  henkilö,  
joka  on edistänyt  ja  tukenut  yhdistyksen  toimintaa. 
 
Kannatusjäseneksi  voidaan  hyväksyä  yksityinen henkilö  tai  oikeuskelpoinen  yhteisö,  joka  
haluaa  tukea yhdistyksen  tarkoitusta  ja  toimintaa. 
 
Varsinaiset  jäsenet  ja  kannatusjäsenet  hyväksyy hakemuksesta  yhdistyksen  hallitus. 
 
5.  Jäsenen  eroaminen  ja  erottaminen 
 
Jäsenellä  on  oikeus  erota  yhdistyksestä  ilmoittamalla siitä  kirjallisesti  yhdistyksen  hallitukselle.  
Ero  astuu voimaan  seuraavan  hallituksen  kokouksen  jälkeen ilmoituksen  saavuttua. 
 
Hallitus  voi  erottaa  jäsenen  yhdistyksestä,  jos  jäsen  on 

1) kehotuksesta  huolimatta  jättänyt  jäsenmaksun maksamatta  kahtena  perättäisenä  
vuotena 



2) tai  toiminnallaan  yhdistyksessä  tai  sen  ulkopuolella merkittävästi  vahingoittanut  
yhdistystä 

3) tai  toiminut  lakien  tai  hyvien  tapojen  vastaisesti 
4) tai  jos  jäsen  ei  enää  täytä  yhdistyksen  säännöissä mainittuja  jäsenyyden  ehtoja. 

 
Ennen  päätöksentekoa  asianomaiselle  jäsenelle  on varattava  tilaisuus  selityksen  antamiseen  
asiassa,  jollei erottamisen  syynä  ole  näissä  säännöissä  mainittujen maksujen  maksamatta  
jättäminen. Eroava  tai  erotettu  jäsen  on  velvollinen  suorittamaan ennen  jäsensuhteensa  
lakkaamista  hänelle  kuuluvat maksut,  eikä  hänellä  ole  oikeutta  saada  mitään yhdistyksen  
kiinteästä  tai  irtaimesta  omaisuudesta. 
 
6.  Toiminnan  rahoitus  ja  jäsenmaksut 
 
Yhdistys  rahoittaa  toimintansa  jäsenmaksuilla, lahjoituksilla,  tieteellisillä  näyttelyillä  tai  muilla 
säännöissä  mainitun  toiminnan  tuotoilla.  Yhdistys  voi harjoittaa  sijoitustoimintaa  ja  hakea  
avustuksia. 
 
Yhdistys  on  yhdistyslain  alainen  ja  taloudelliseen hyötyyn  pyrkimätön.  Yhdistyksen  
tarkoituksena  ei  ole tuottaa  taloudellista  hyötyä,  osinkoa  tai  muuta  rahallista etua  jäsenilleen. 
 
Varsinaisilta  jäseniltä  ja  kannatusjäseniltä  peritään vuotuinen  jäsenmaksu.  Sen  suuruudesta  
kummallekin jäsenryhmälle  päättää  yhdistyksen  vuosikokous. Kunniajäsenet  eivät  suorita  
jäsenmaksua. 
 
7.  Hallitus 
 
Yhdistyksen  asioita  hoitaa  hallitus,  johon  kuuluvat vuosikokouksessa  valitut  puheenjohtaja  ja  
vähintään kaksi  (2),  mutta  enintään  yksitoista  (11)  varsinaista jäsentä.  Hallituksen  jäsenen  
tulee  olla  kirurgian  alan erikoislääkäri.  Hallituksessa  tulee  pyrkiä  alueelliseen 
edustuksellisuuteen.  Hallitus  valitsee  keskuudessaan varapuheenjohtajan,  sihteerin,  
rahastonhoitajan  sekä muut  tarvittavat  toimihenkilöt. 
 
Hallituksen  tehtävänä  on  hoitaa  yhdistyksen  asioita  ja edustaa  sitä,  käsitellä  ja  hyväksyä  
jäsenhakemukset sekä  kiinnittää  huomiota  kaikkeen,  jolla  on  merkitystä yhdistyksen  
toiminnalle.  Hallitus  voi  harkintansa mukaan  kutsua  asiantuntijoita  kokouksiinsa  tai 
yhdistyksen  järjestämiin  tilaisuuksiin. 
 
Hallitus  kokoontuu  puheenjohtajan  tai  hänen  estyneenä ollessaan  varapuheenjohtajan  
kutsusta,  kun  he katsovat  siihen  olevan  tarvetta,  tai  kun  vähintään  puolet hallituksen  
jäsenistä  sitä  vaatii. 
 
Hallitus  on  päätösvaltainen,  kun  vähintään  puolet  sen jäsenistä,  puheenjohtaja  tai  
varapuheenjohtaja  mukaan luettuna,  on  läsnä  tai  tavoitettavissa  kokouksen  aikana. 
Äänestykset  ratkaistaan  yksinkertaisella  äänten enemmistöllä.  Äänten  mennessä  tasan  
ratkaisee puheenjohtajan  ääni,  vaaleissa  kuitenkin  arpa. 
 
Hallituksen  tehtävänä  on  erityisesti 



1) toimia  yhdistyksen  ylimpänä  toimeenpanevana  ja valvovana  elimenä  niin,  että  
yhdistyksen  tarkoituksen ja  tavoitteiden  mukaiset  toiminnat  toteutetaan suunnitelmien  
mukaisesti; 

2) olla  vastuussa  yhdistyksen  toiminnasta  lakien  ja asetusten  mukaisesti; 
3) suunnitella  ja  kehittää  yhdistyksen  kokonaistoimintaa sekä  johtaa  yhdistyksen  

toimintaa  sen  tarkoituksen  ja tavoitteiden  mukaisesti; 
4) vahvistaa  tehtävänjako  keskuudessaan  sekä  valita tarvittavat  toimikunnat  ja  työryhmät  

suorittamaan  niille määrättyjä  hallitukselle  vastuullisia  tehtäviä; 
5) vastata  yhdistyksen  ulkopuolelle  suuntautuvasta toiminnasta; 
6) vastata  yhdistyksen  kokousten  antamista velvoitteista; 
7) pitää  yhdistyksen  jäsenluetteloa; 
8) hoitaa  huolellisesti  yhdistyksen  taloutta  ja omaisuutta; 
9) hoitaa  yhdistyksen  tiedotustoimintaa; 
10) valita  sekä  tarvittaessa  erottaa  yhdistyksen toimihenkilöt; 
11) päättää  yhdistyksen  ansiomerkkien  ja huomionosoitusten  myöntämisestä  sekä  tehdä  

esityksiä muista  huomionosoituksista; 
12) ryhtyä  kaikkiin  toimenpiteisiin,  joita  yhdistyksen  etu vaatii. 

 
8.  Yhdistyksen  nimen  kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen  nimen  kirjoittaa  hallituksen  puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,  sihteeri  tai  
rahastonhoitaja,  kukin yksin. 
 
9.  Tilikausi  ja  tilintarkastus 
 
Yhdistyksen  tilikausi  alkaa  elokuun  1.  päivänä  ja päättyy  heinäkuun  31.  päivänä. 
 
Yhdistyksen  tilit  tarkastavat  sitä  varten  vuosikokouksen valitsemat  yksi  tai  kaksi  
toiminnantarkastajaa  sekä  yksi tai  kaksi  varatoiminnantarkastajaa. 
 
Vuosikertomus  ja  tilinpäätös  on  jätettävä mahdollisimman  pian  tilikauden  päättymisen  
jälkeen toiminnantarkastajille,  jotka  antavat  niistä  kirjallisen tilintarkastuskertomuksen  
vuosikokoukselle. 
 
10.  Yhdistyksen  kokoukset 
 
Yhdistyksen  vuosikokous  pidetään  vuosittain hallituksen  määräämänä  päivänä  syys-
joulukuussa. Yhdistyksen  vuosikokous  ja  muut  kokoukset  voidaan tarvittaessa  järjestää  
etäyhteysmenetelmiä  apuna käyttäen. 
 
Ylimääräinen  kokous  pidetään,  kun  yhdistyksen vuosikokous  niin  päättää,  tai  kun  hallitus  
katsoo  siihen olevan  aihetta  tai  kun  vähintään  kymmenesosa  (1/10) yhdistyksen  
äänioikeutetuista  jäsenistä  sitä  hallitukselta erityisesti  ilmoitettua  asiaa  varten  kirjallisesti 
vaatii.  Kokous  on  pidettävä  kolmenkymmenen  (30) vuorokauden  kuluessa  siitä,  kun  vaatimus  
sen pitämisestä  on  esitetty  hallitukselle. 
 



Yhdistyksen  kokouksissa  äänioikeus  on  yhdistyksen varsinaisilla  jäsenillä  ja  kunniajäsenillä,  
kullakin  on  yksi ääni.  Kannatusjäsenellä  on  kokouksessa  läsnäolo-  ja puheoikeus.  Yhdistyksen  
kokouksessa  päätökseksi tulee  se  mielipide,  jota  on  kannattanut  yli  puolet annetuista  äänistä.  
Äänten  mennessä  tasan  ratkaisee kokouksen  puheenjohtajan  ääni,  vaaleissa  kuitenkin arpa. 
 
11.  Yhdistyksen  kokousten  koollekutsuminen 
 
Hallituksen  on  kutsuttava  yhdistyksen  kokoukset  koolle vähintään  neljätoista  (14)  vuorokautta  
ennen  kokousta joko  sähköisellä  jäsenkirjeellä  tai  julkaisemalla kokouskutsun  yhdistyksen  
kotisivuilla. 
 
12.  Vuosikokous 
 
Yhdistyksen  vuosikokouksessa  käsitellään  seuraavat asiat 

1) Kokouksen  avaus 
2) Valitaan  kokouksen  puheenjohtaja,  sihteeri, kaksi  pöytäkirjan  tarkastajaa  ja  tarvittaessa  

kaksi ääntenlaskijaa 
3) Todetaan  kokouksen  laillisuus  ja  päätösvaltaisuus 
4) Hyväksytään  kokouksen  työjärjestys 
5) Esitetään  tilinpäätös,  tase,  vuosikertomus  ja tilintarkastajien  lausunto 
6) Päätetään  tilinpäätöksen  vahvistamisesta  ja vastuuvapauden  myöntämisestä  

hallitukselle  ja  muille vastuuvelvollisille 
7) Vahvistetaan  tulevan  vuoden  toimintasuunnitelma  ja talousarvio  sekä  jäsenmaksujen  

suuruudet 
8) Valitaan  hallituksen  puheenjohtaja  ja  muut  jäsenet 
9) Valitaan  yksi  tai  kaksi  toiminnantarkastajaa  ja  heille varatoiminnantarkastajat 
10) Käsitellään  muut  kokouskutsussa  mainitut  asiat 

 
Mikäli  yhdistyksen  jäsen  haluaa  saada  jonkin  asian yhdistyksen  vuosikokouksen  käsiteltäväksi,  
on  hänen ilmoitettava  siitä  kirjallisesti  hallitukselle  neljätoista  (14) vuorokautta  ennen  
vuosikokouskutsun  lähettämistä. 
 
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. 
 
Jos  yhdistys  puretaan  tai  lakkautetaan,  käytetään yhdistyksen  varat  yhdistyksen  tarkoituksen 
edistämiseen  purkamisesta  tai  lakkauttamisesta päättävän  kokouksen  määräämällä  tavalla. 
 


