SUOMEN AVANNEHOITAJAT RY.
FINLANDS STOMITERAPEUTER RF.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen avannehoitajat ry., Finlands stomiterapeuter rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio

2§ TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on kansainvälisesti hyväksytyn avannehoitajakoulutuksen saaneiden
sairaanhoitajien ja avanne- tai vastaavasti leikattujen hoitotyötä pääsääntöisesti tekevien
sairaanhoitajien, lähi- ja perushoitajien ammattitaidon ja – tiedon kehittäminen, sekä tehdä
tunnetuksi avanne- ja vastaavasti leikattujen hoitotyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-

järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, sekä koulutusta ja
koulutusseminaareja jäsenilleen
pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin, joilla on merkitystä yhdistyksen
toiminnalle
harjoittaa alaansa koskevaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

3§ TOIMINNAN TUKEMINEN
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta,
asianomaisella luvalla panna toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa
kustannustoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

4§ KIELI
Yhdistyksen kieli on suomi.
Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi.

5§ YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kansainvälisesti hyväksytyn
avannehoitajakoulutuksen saaneet sairaanhoitajat sekä sairaanhoitajat, lähi- ja perushoitajat, jotka
tekevät avanne- ja vastaavasti leikattujen hoitotyötä pääsääntöisesti.

Yhdistyksen varsinainen kokous hyväksyy ja erottaa varsinaisen jäsenen yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa. Lisäksi varsinaisen jäsenen
katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli hän ei ole kahteen (2) vuoteen maksanut jäsenmaksuaan.
Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa yhdistyksessä.
Yhdistys voi hallituksen esityksestä kokouksessaan kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka
huomattavalla tavalla tai pitkäaikaisesti on vaikuttanut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.
Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

6§ JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan yhdistykselle jäsenmaksua, jonka
suuruuden päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta.

7§ YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
Yhdistyksen toimielimet ovat varsinainen kokous ja hallitus. Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää
yhdistyksen varsinainen kokous. Se pidetään syys-marraskuun välisenä aikana, hallituksen
määräämänä päivänä. Hallitus kutsuu yhdistyksen varsinaisen kokouksen koolle jäsenkirjeellä
vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava jäsenille samoin kirjeellä vähintään kaksi
(2) viikkoa ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään:
- kun yhdistyksen kokous niin päättää
- kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi
- kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt
hallitukselle kirjallisen esityksen määrätyn asian käsittelemistä varten
Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan hallituksen
varapuheenjohtaja. Kokouksen laillisuuden tultua todetuksi kokous valitsee itselleen
puheenjohtajan.
Yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä asiat ratkaistaan yksikertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, jota yhdistyksen puheenjohtaja
kannattaa, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaise.
Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen
antamien ohjeiden mukaan. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja
huolehtii tehtyjen päätösten toimeenpanosta.
Yhdistyksen hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali toimitetaan enemmistövaalitapaa
käyttäen.

YHDISTYKSEN VARSINAIESSA KOKOUKSESSA
- käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta edelliseltä
toimikaudelta
- esitellään tilitarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
- valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota myös yhdistyksen puheenjohtajaksi
kutsutaan
valitaan joka toinen vuosi neljä hallituksen varsinaista jäsentä
- valitaan joka toinen vuosi hallitukselle yksi varajäsen
- valitaan yhdistykselle taloudenhoitaja
- valitaan yhdistykselle kaksi varsinaista ja yksi varatilintarkastaja
- valitaan yhdistykselle kansainvälinen delegaatti neljäksi vuodeksi, joka on WCET:n hyväksymän
avannehoitajakoulutuksen saanut yhdistyksen jäsen
- vahvistetaan seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksun suuruus sekä
hallituksen jäsenille maksettavat kulukorvaukset
- päätetään muista kokouskutsussa mainituista, joista on tehty hallitukselle esitys vähintään neljä (4)
viikkoa ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kokouksessa esittää
YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, neljä varsinaista ja yksi varajäsen. Hallituksen
toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
tarvittaessa raha-asioista vastaavan.
Yhdistyksen nimenkirjoittajat ovat puheenjohtaja erikseen tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin
kanssa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessaan poissa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos
puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen
jäsenistä ja puheenjohtaja on läsnä.
Yhdistyksen hallituksen kokouksessa suoritettavissa äänestyksissä äänten mennessä tasan, se
mielipide voittaa, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.
Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen
antamien ohjeiden mukaan. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiar ja
huolehtii tehtyjen päätösten toimeenpanosta.

8§ VAALIKELPOISUUS
Yhdistyksen luottamustehtäviin voidaan valita vain yhdistyksen jäsen.

9§ TILI- JA TOIMIKAUSI
Yhdistyksen tili- ja toimikausi on 01.09-31.08. Tilipäätös on luovutettava tilintarkastajille
tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos
-

sääntömuutokset käsitellään yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa
sääntömuutoksesta on mainittava kokouskutsussa
sääntömuutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä

11§ TOIMINNAN LOPETTAMINEN
Jos yhdistys päättää purkautua, päätös on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.
Purkautumispäätös tehdään, kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa sitä.
Yhdistyksen varat käytetään tuolloin yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan,
purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Niissä kohdin, joita ei ole edellä olevissa säännöissä erikseen mainittu, noudatetaan voimassa
olevaa lakia yhdistyksen toiminnasta.

