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1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli, toiminta-alue ja
keskusjärjestö

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen neuroyhdistys ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Lahti ja pöytäkirja- ja
rekisteröintikielenä suomi.
Yhdistyksen toimialueena on Päijät-Häme.
Yhdistys on Neuroliitto ry:n (Finlands Neuroförbund rf) jäsen.

2§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia MS-tautia ja harvinaisia
neurologisia sairauksia sairastavien kuntoutuksen ja hoidon
edistämiseksi sekä sosiaalisten oikeuksien parantamiseksi ja tukea
niin potilaita kuin heidän omaisiaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia,
esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia ja retkiä, välittää tietoa
sairaudesta sekä tekee paikallisia esityksiä, aloitteita ja antaa
lausuntoja ja pitää yhteyttä muihin järjestöihin sekä viranomaisiin.

Tarkoituksen toteuttamiseen tarvittavat varat yhdistys voi hankkia
keräämällä jäsenmaksuja, suorittamalla rahankeräyksiä, ottamalla
vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja järjestämällä
myyjäisiä, arpajaisia, maksullisia juhla-, huvi- yms. tilaisuuksia,
myymällä jäsenartikkeleita, mainostilaa kirjeissä, painotuotteissa
ja tietoverkossa sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Yhdistys voi hankkia ja omistaa sekä irtainta että kiinteää
omaisuutta.

3§ Jäsenet
Yhdistyksellä on henkilöjäseniä, joita ovat potilas-, omais- ja
tukijäsenet sekä kannatusjäseniä, joita ovat oikeuskelpoiset
yhteisöt. Lisäksi yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniksi
toiminnassa erityisesti ansioituneita jäseniä sekä kutsua
kunniapuheenjohtajan.
Yhdistyksen potilasjäseniksi voivat liittyä MS-tautia tai
harvinaista neurologista sairautta sairastavat henkilöt.
Omaisjäseniksi voivat liittyä potilasjäsenen perheeseen kuuluvat
henkilöt.

Yhdistyksen tukijäseniksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt,
jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen kannatusjäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset
yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen jäsenet voivat perustaa keskuudestaan alaosastoja tai
kerhoja,  joilla ei ole omaa taloutta ja jotka toiminnassaan
noudattavat yhdistyksen sääntöjä.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.

4§ Jäsenmaksu
Henkilö- ja kannatusjäsenet suorittavat vuosittain yhdistykselle
syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalta tai
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kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos erääntynyt jäsenmaksu
on maksamatta tai jos jäsen tahallaan menettelyllään vahingoittaa
yhdistystä tai ei noudata sääntöjä.

6§ Yhdistyksen hallinto
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu
syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8)
varsinaista jäsentä ja kahdesta neljään (2-4) varajäsentä,
hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
henkilöt. Hallitus määrää heidän tehtävänsä. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan laskien paikalla on puolet hallituksen jäsenistä.

Hallitus ratkaisee käsiteltävät asiat yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan
kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenevät
tehdyt päätökset ja mahdollisesti tapahtuneet äänestykset.
Pöytäkirjat tarkistetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.
Erittäin kiireellisessä tapauksessa voidaan tarkastus suorittaa
samassakin kokouksessa tai valita tarkistusta suorittamaan
pöytäkirjantarkastajat.

7§ Hallituksen jäsenen eroaminen
Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimintakauden, yhdistyksen
kokous valitsee hallituksen jäsenen tilalle uuden jäsenen
toimikauden loppuun asti, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.
Seuraavassa syyskokouksessa valitaan uusi jäsen eronneen hallituksen
jäsenen tilalle toimikauden loppuun asti.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtajat, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9§ Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta.  Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta.

10§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
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Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja
syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä
päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus
niin päättää tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella henkilö- ja kannatusjäsenellä
sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Käsiteltävät asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja
suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle vähintään kaksi viikkoa
ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sanomalehdessä
tai järjestölehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Kokoukseen on
mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla, mikäli se on kokouskutsussa ilmoitettu.

12§ Varsinaisissa kokouksissa päätettävät asiat
Kevätkokouksessa käsitellään
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen asialista
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto
6. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen asialista
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruudet ja
tulo- ja menoarvio
6. vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä, valitaan hallituksen
puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten
tilalle.
7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8. joka kolmas vuosi valitaan ehdokkaat liittovaltuustoon
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisten
kokousten käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle
kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
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13§. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purku voidaan ottaa esille
yhdistyksen kokouksessa, mikäli asia on kokouskutsussa mainittu.
Päätökseen vaaditaan 2/3 annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, varat käytetään
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksen
määräämällä tavalla.

14§ Muutoin noudatetaan mitä laissa yhdistyksistä määrätään


