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1 §

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Sydän- ja keuhkosiirrokkaat - Syke ry. Sen
kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.

2 §

Tarkoitus

Yhdistyksentarkoituksena on Suomen Sydänliitto ry:n
valtakunnallisena jäsenjärjestönä toimia jäsentensä yhdyssiteenä,
edunvalvonta- ja tukijärjestönä, vaikuttaa elinsiirto- ja
elinluovutustoiminnan edellytysten parantamiseen, osallistua
elinsiirrokkaiden liitännäissairauksia ehkäisevään työhön sekä tukea
elinsiirtoa odottavien, elinsiirron saaneiden ja sydämen apupumppua
käyttävien hyvää elämää.

3 §

Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1 järjestää jäsenilleen sekä valtakunnallisia että alueellisia
tapaamisia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, vertaistuki-,
liikunta- ja urheilu-, virkistys- ja kulttuuritoimintaa sekä muuta
palvelutoimintaa,
2 tekee yhteistyötä terveydenhuollon yksiköissä työskentelevien
lääkäreiden, hoitohenkilökunnan ja muiden asiantuntijoiden kanssa
elinsiirtotoimintaan ja elinsiirtopotilaiden hoitoon liittyvissä
asioissa,
3 viestii jäsenistölleen elinsiirtoihin, elinluovutuksiin ja sydän-
ja keuhkosiirtoihin liittyvistä asioista,
4 voi tukea stipendein, avustuksin ja lahjoituksin toimialansa
tutkimus- ja muuta vastaavaa toimintaa,
5 tekee yhteistyötä toimialansa kotimaisten ja kansainvälisten
järjestöjen, viranomaisten sekä poliittisten päätöksentekijöiden
kanssa.

4 §

Omaisuus ja varojen hankinta

Yhdistyksellä on oikeus toimintaansa varten omistaa ja hallita sekä
irtainta että kiinteää omaisuutta ja ottaa vastaan testamentteja,
lahjoituksia ja julkisia sekä muita avustuksia.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan
saatuaan toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, järjestää
myyjäisiä ja erilaisia juhla- ja yleisötilaisuuksia. Yhdistys voi
harjoittaa kahvila- ja kioskitoimintaa sekä toimialaansa liittyvää
palvelu- ja neuvontatoimintaa. Yhdistys voi myydä erilaisia
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tuotteita ja materiaaleja sekä mainoksia verkkosivuilleen,
julkaisuihinsa ja sosiaaliseen mediaan.

5 §

Jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet,
toissijaiset jäsenet, kannatusjäsenet, kunniajäsenet ja
kunniapuheenjohtaja.

Varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä henkilöitä,
- jotka odottavat HUS sydän- ja keuhkosiirto-odotuslistalla
sydänsiirtoa, keuhkosiirtoa tai sydänkeuhkosiirtoa tai
- jotka ovat saaneet sydänsiirron, keuhkosiirron tai
sydänkeuhkosiirron tai
- jotka käyttävät sydämen apupumppua

Kannattajajäseniksi hallitus voi hyväksyä henkilöitä ja yhteisöjä,
jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta tai haluavat
edistää ja tukea yhdistyksen toiminnalle tärkeitä asioita.

Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä varsinaisen jäsen kanssa
samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen.

Toissijaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka kuuluu
jo toiseen sydänyhdistykseen.

Kunniajäsenikseen yhdistys voi kutsua henkilöitä, jotka erittäin
merkittävällä tavalla ovat toimineet yhdistykselle tärkeiden
asioiden edistäjinä. Kunniapuheenjohtajana voi kerrallaan toimia
yksi henkilö, joka yhdistyksen puheenjohtajana toimiessaan on
erityisen merkittävällä tavalla vaikuttanut yhdistyksen toiminnan
kehittämiseen.

Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy jäsenmaksujen suuruuden seuraavaksi
vuodeksi.

Yhdistyksen jäsenen velvollisuus on suorittaa yhdistykselle
jäsenmaksu. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja eivät maksa
jäsenmaksua.

Jäsenyys voi päättyä jäsenen eroamiseen. Yhdistyksen hallitus voi
erottaa jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai
toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla.

6 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään maalis-huhtikuussa.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamaansa asiaa varten sitä
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kirjallisesti hallitukselta pyytää. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
on kutsuttava koolle viimeistään kahden kuukauden kuluessa pyynnön
esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu kokoukseen on
julkaistava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen
jäsenlehdessä tai kotisivuilla tai toimitettava jäsenille kirjeitse
tai sähköpostitse. Hallitus ilmoittaa kokouskutsussa
mahdollisuudesta osallistua kokoukseen sähköisesti ja siihen
liittyvistä käytännöistä. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta. Kokoukset voidaan pitää myös yhdistyksen
kotipaikkakunnan ulkopuolella. Voidakseen käyttää kokouksessa
äänioikeuttaan jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen
etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun
päivään mennessä.

Jäsen voi tehdä kirjallisen esityksen hallitukselle jonkin asian
käsittelemiseksi vuosikokouksessa tammikuun 15. päivään mennessä.

7 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävä asiat

Yhdistyksen vuosikokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja. Kokous
valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Vuosikokous
1 käsittelee hallituksen esittämän toimintakertomuksen,
tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan
lausunnon,
2 päättää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
3 päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille,
4 käsittelee hallituksen esittämän toimintasuunnitelman kuluvalle
vuodelle,
5 vahvistaa hallituksen esittämän toimintasuunnitelman kuluvalle
vuodelle,
6 käsittelee hallituksen esittämän talousarvion kuluvalle vuodelle,
7 vahvistaa hallituksen esittämän talousarvion kuluvalle vuodelle,
8 käsittelee jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle,
9 vahvistaa jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle,
10 päättää, valitaanko tilintarkastajan lisäksi toiminnantarkastaja
ja varatoiminnantarkastaja,
11 vahvistaa tilintarkastajan, mahdollisen toiminnan- ja
varatoiminnantarkastajan sekä hallituksen jäsenten palkkiot,
12 valitsee tilintarkastajan, mahdollisen toiminnantarkastajan ja
varatoiminnantarkastajan,
13 valitsee hallituksen puheenjohtajan joka toinen vuosi,
14 vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsee hallituksen
jäsenet,
15 valitsee hallituksen varajäsenet,
16 valitsee edustajan ja hänen varaedustajansa Suomen Sydänliiton
kokouksiin,
17 käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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8 §

Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen vuosikokouksessa äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä.
Muilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeutettu jäsen
voi valtakirjalla edustaa enintään yhtä äänioikeutettua jäsentä,
mikäli tämä on estynyt.

Kokouksen päätökseksi tulee eniten ääniä saanut esitys. Äänten
mennessä tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla, muulloin
päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama esitys.

9 §

Hallituksen kokoonpano ja toimikausi

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 4 - 6 jäsentä ja 3 varajäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta alkaen
valintakokouksen päättymisestä ja päättyen kahden vuoden kuluttua
valintakokouksen päättymiseen. Puolet hallituksen jäsenistä on
kerrallaan erovuoroisia.

Varajäsenten valinnassa päätetään myös valittujen kutsumajärjestys
kokouksiin.

Hallituksen työskentelyyn voidaan kutsua asiantuntijoita, joilla on
puhe-, mutta ei äänioikeutta.

Hallitus voi valita toimikuntia avukseen valmistelemaan ja
suorittamaan hallituksen niille erikseen määräämiä tehtäviä.

Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen
varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa hänen tehtäviään
ensimmäinen varapuheenjohtaja ja hänenkin ollessaan estyneenä toinen
varapuheenjohtaja.

Hallituksen jäsen voi erota hallituksen jäsenyydestä milloin tahansa
ilmoittamalla kirjallisesti. Varajäsen kutsumajärjestyksessä tulee
eroavan tilalle hallituksen jäseneksi.

10 §

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta, joka on lähetettävä vähintään seitsemän
(7) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on kutsuttava koolle
vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä esittämäänsä asiaa varten
kirjallisesti pyytäessä.

Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi varsinaisia tai varajäseniä vähintään
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puolet hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet läsnä olevista jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, joka jaetaan kokouksen
osallistujille ja jonka kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja valitut
pöytäkirjantarkastajat allekirjoittavat.

Kokouksiin voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on
1 johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa,
2 edustaa yhdistystä,
3 päättää jäsenten hyväksymisestä lukuun ottamatta kunniajäseniä ja
kunniapuheenjohtajaa,
4 huolehtia yhdistyksen varainhoidon, kirjanpidon, hallinnon ja
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä,
5 kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,
6 laatia ja esittää yhdistyksen kokouksille käsiteltävät asiat,
7 panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
8 valitsee ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt,
9 antaa yhdistyksen puolesta lausuntoja ja esittää tarvittaessa
muita julkisia kannanottoja elinsiirtoihin ja jäsenten etuihin
liittyvissä asioissa,
10 huolehtia ja vastata siitä, että yhdistys toimii lain,
yhdistyksen sääntöjen ja Suomen Sydänliitto ry:n sääntöjen
mukaisesti.

12 §

Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka hallitus valitsee ja
jonka tehtävät hallitus määrittelee.

13 §

Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
ensimmäinen varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kaksi yhdessä tai
joku heistä yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa. Hallitus
voi oikeuttaa henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

14 §

Tilikausi ja tilin- sekä toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä voi olla
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tilintarkastajan lisäksi myös toiminnantarkastaja.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tarvittavat asiakirjat on
jätettävä tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle tarkastusta
varten viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

15 §

Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa
kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Sääntömuutokselle on saatava lisäksi Suomen Sydänliitto ry:n
liittohallituksen hyväksyminen.

16 §

Yhdistyksen purkaminen

Päätös tämän yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa
peräkkäisessä vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa,
joista ensimmäisen on oltava vuosikokous. Yhdistys purkautuu, jos
purkamista on molemmissa kokouksissa kannattanut vähintään kolme
neljäsosaa äänestyksissä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu
tai lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jäävä omaisuus ja varat
sydän- ja keuhkosiirtoja koskevaan tutkimustyöhön viimeisen
kokouksen päättämällä tavalla, mikäli saatujen testamenttien tai
lahjoitusten ehdot eivät niiden osalta muuta


