ELÄMÄLLE RY:n SÄÄNNÖT
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YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Elämälle ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
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TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön
tarkoittamia tutkimuskohteita sekä laite- materiaalihankintoja. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys voi saada lahjoituksia ja muita tukia toimintaansa varten.
Yhdistys voi tiedottaa naisten gynekologis-obstetrisista sairauksista. Yhdistys voi
tehdä terveys- ja sosiaalipoliittisia aloitteita. Yhdistys voi esimerkiksi järjestää
esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
Yhdistys voi kerätä eri tavoin varoja tarkoituksensa tukemiseksi. Yhdistys voi omistaa
ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole
taloudellisen voiton tavoitteleminen.
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LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja tukijäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea Suomen kansalainen tai Suomessa
asuva henkilö, joka toimintansa puitteissa pystyy edistämään yhdistyksen tarkoitusta
ja toiminnan laatua. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen perustamiskokouksessa läsnä olleet liittyvät suoraan yhdistyksen
varsinaiseksi jäseneksi.
Yhdistyksellä voi olla lisäksi hallituksen kutsumia tukijäseniä. Tukijäsenillä ei ole
yhdistyksen kokouksissa puhevaltaa eikä äänioikeutta.
Jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen
vuosikokouksessa. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki
taloudelliset velvoitteet, jotka hänelle kuuluvat sinä kalenterivuotena, jona
eroaminen tapahtuu.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän toimii yhdistyksen sääntöjen tai
hallituksen päätösten vastaisesti. Erottamisesta päättää varsinaisten jäsenten
kohdalla yhdistyksen kokous ja tukijäsenten kohdalla hallitus. Ennen päätöksen
tekemistä on asianomaiselle varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi
silloin, kun erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen
varsinaisessa kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan kutsua henkilö, joka
toiminnallaan on erityisesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta tai toiminut
yhdistyksen hyväksi. Esityksen kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus
yhdistyksen kokouksessa. Kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsen ovat
vapautettu jäsenmaksusta.
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HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Sen tehtävänä on yhdistyksen tarkoitusten
mukaisesti erityisesti varainhankinnan ideoiminen, kehittäminen ja toteuttaminen.
Hallitukseen valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kuusi (6) ja enintään
kymmenen (10) jäsentä, joista yksi - kolme (1- 3) on valittava naistenklinikoiden tai
synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön piiristä. Hallituksen jäsenen toimikausi
on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan tehneen
vuosikokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Hallitus voi lisäksi valita yhdistyksen sihteerin,
rahastonhoitajan, toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.
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YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin
tai kaksi jäsentä yhdessä tai valtuutettuna joko yhdistyksen toiminnanjohtaja,
sihteeri tai rahastonhoitaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
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TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajan tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.
Yhdistykselle valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) toiminnantarkastaja,
joiden toimikausi on kalenterivuosi.
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YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen kokoukset pidetään Helsingissä. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen
toimitetaan § 8 esitetyllä tavalla. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella
jäsenellä ja kunniajäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtaja ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Yhdistyksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin kuin
yhdistyksen jäsenille.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, tilintarkastajan lausunto ja
toiminnantarkastuskertomus
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä
vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä ja kokouskutsu toimitetaan
kuten vuosikokoukseen. Yhdistyksen kokouksessa varsinaiset jäsenet voivat olla
edustettuina myös valtakirjalla. Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään
ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu sekä ne hallituksen esittämät asiat, jotka
päätetään ottaa käsiteltäväksi ja joita ei tarvitse mainita kokouskutsussa.
Kaikista yhdistyksen kokouksista tulee toimittaa kopio pöytäkirjasta Synnytys- ja
naistentautiopin tutkimussäätiölle.
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YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu
jäsenille kirjallisena tai sähköpostitse.
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VAROJEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)

purkamisesta.

enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen liittyen Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön toimintaan tai
muulla purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

