
LILE RY SÄÄNNÖT 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on LILE ry ja sen kotipaikka on Helsinki.  

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu  

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää lihavuusleikattujen ja lihavuusleikkausta tarvitsevien 

etuja. Yhdistys edistää valtakunnallisella tasolla tasa-arvon ja hoidon toteutumista 

lihavuusleikkausprosessissa kaikissa sairaanhoitopiireissä. Yhdistys jakaa tietoa 

lihavuusleikkauksista sekä leikkausta tarvitsevien, että hoitohenkilökunnan keskuudessa. Yhdistys 

edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa.  

Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään järjestämällä mm. vertaistukitoimintaa sekä toimii yhteistyössä eri 

terveydenhuoltotoimialojen, järjestöjen ja muiden yhteistyöelimien kanssa. Lisäksi yhdistys tekee 

aloitteita ja kannanottoja sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksuja. Yhdistys voi vastaanottaa tukea 

muilta yhteisöiltä ja organisaatioilta. Yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia tai testamentteja, 

omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä viranomaisen luvan 

saatuaan järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä ja järjestää tapahtumia. Yhdistys voi harjoittaa 

myyntitoimintaa toimintansa rahoittamiseksi. Myyntitoiminta voi olla julkaisuja, mainostilaa, vaatteita 

tai asusteita, toimistotarvikkeita tai jäsentuotteita. 

3. Jäsenet  

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä lihavuusleikattu, lihavuusleikkauspolun aloittanut tai sitä 

suunnitteleva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäsen on oikeutettu 

yhdistyksen tarjoamiin jäsenetuihin. 

Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.    

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen  

Varsinaisella jäsenellä tai kannatusjäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 

kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle. Varsinainen jäsen voi myös erota ilmoittamalla erosta 

yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 

jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen 

liittymällä sitoutunut, tai on menettelyillään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 

vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja varsinaisen 

jäsenyyden ehtoja. 

Hallitus voi erottaa kannatusjäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 

maksamatta. 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu  

Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun päättää 

syyskokous.  



6. Hallitus  

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 

kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä kahdesta neljään (2-4) varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kolme 

vuotta siten, että puolet jäsenistä on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan ja sihteerin ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan, 

jäsensihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

Erovuoroiset hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen. Jos hallituksen varsinainen jäsen eroaa tai 

erotetaan hallituksesta kesken toimikauden, toimii varajäsen hänen tilallaan jäljellä olevan 

toimikauden. Puheenjohtajan varajäsenenä on aina varapuheenjohtaja. Jos puheenjohtaja eroaa 

kesken toimikautta, varapuheenjohtaja jatkaa puheenjohtajana aina seuraavaan varsinaiseen 

kokoukseen saakka, jolloin kokous valitsee uuden puheenjohtajan. Hallitus valitsee tässä 

tapauksessa keskuudestaan uuden varapuheenjohtajan. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle viipymättä, mikäli kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä sitä 

vaatii kirjallisesti tarkoituksen ilmoittaen. Hallitus on kutsuttava koolle vähintään viikko ennen 

kokousta. Kiireellisissä asioissa hallitus voidaan kutsua koolle puheenjohtajan päättämällä tavalla. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on kolme (3) hallituksen jäsentä, joista yhden tulee olla 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

7. Toimihenkilöt ja työryhmät 

Yhdistyksellä voi olla palkattuja tai vapaaehtoisia toimihenkilöitä, jotka valitsee yhdistyksen hallitus. 

Hallitus voi myös nimetä työryhmiä, joihin voidaan tarvittaessa kutsua hallituksen ulkopuolisia 

palkattuja tai vapaaehtoisia henkilöitä. Hallitus määrittelee palkattujen toimihenkilöiden tai muiden 

palkattujen henkilöiden tehtävät ja palkkauksen ja valvoo heidän toimintaansa. Toimihenkilöiden ja 

mahdollisten muiden työntekijöiden esimiehenä toimii hallituksen puheenjohtaja ja/tai 

varapuheenjohtaja. Toimihenkilöiden toimivallasta määrätään yhdistyksen hallituksen hyväksymässä 

taloussäännössä sekä heidän työsopimuksissaan. 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri yksin. Lisäksi 

hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden määräämälleen henkilölle yksin.   

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus tai tilintarkastus   

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille 

tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai 

tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta 

hallitukselle. 

10. Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä 

myös valtakirjalla taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana 

tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 



Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen 

määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous 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 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.  

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Ulkopuolisten läsnäolo-

oikeudesta ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous.  

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, 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 seitsemän vuorokautta ennen 

kokousta yhdistyksen nettisivuilla tai Facebook-sivuilla tai sähköpostitse jäsenrekisterissä olevaan 

sähköpostiosoitteeseen. 

12. Varsinaiset kokoukset   

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. kokouksen avaus  

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien 

lausunto  

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. käsitellään muut kokouskutsussa käsitellyt asiat 

  

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. kokouksen avaus  

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun 

suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle  

6. päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen 

puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä 

varajäsenet  

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai 

kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa  

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, 

hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 



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.  

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 

purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 

käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Sääntöjen muutokset astuvat voimaan, kun ne merkitään 

yhdistysrekisteriin. 

 


