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HENGITYSYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT – Muutosesitys 11.7.2022 Laki yhdistyslain muuttamisesta perusteella ja yhdistysten toiveet kuullen 

Voimassa oleva sääntö/pykälä Ehdotettu sisältö säännön pykälään Muutos/Yhsistyksen kannanotto 

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 
 
Yhdistys voi perustaa paikallista toimintaa varten Silmu- 
tai muita rekisteröimättömiä paikallistoimikuntia.  
 

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 
 
Yhdistys voi perustaa paikallista toimintaa varten Silmu- 
tai muita rekisteröimättömiä ryhmiä. 
 

 
 
Muutos 
…ryhmiä. 

3 § YHDISTYKSEN TEHTÄVÄT 
 
Yhdistyksen tehtävänä on toimia hengityssairauksien ja 
tuberkuloosin ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen 
puolesta, vaikuttaa hengityssairaiden ja tuberkuloosiin 
sairastuneiden edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä 
sekä olla paikallisesti yhteistyössä päättäjien ja viran-
omaisten sekä vammais-, kansanterveys- ja muiden va-
paaehtoisten kansalaisjärjestöjen kanssa.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
- toimii aloitteellisesti ja aktiivisesti hengityssairauk-

sien ja tuberkuloosin ennalta ehkäisemiseksi sekä 
hengityssairaiden ja tuberkuloosiin sairastuneiden 
hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen turvaa-
miseksi ja kehittämiseksi, 

- kannustaa hengityssairaita ja tuberkuloosiin sairas-
tuneita sekä heidän läheisiään järjestäytymiseen ja 
omaehtoiseen kansalaistoimintaan,  

- järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, liikunta- ja 
muita palveluja sekä kannustaa terveyden edistämi-
seen ja vertaistukitoimintaan 

- edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista 
kanssakäymistä sekä virkistys- ja kulttuuriharras-
tusta; ja 

- tekee aloitteita alueensa elinympäristön paranta-
miseksi. 

3 § YHDISTYKSEN TEHTÄVÄT 
 
Yhdistyksen tehtävänä on rohkaista hengityssairautta 
sairastavia ja heidän läheisiään sekä hengitystervey-
destä kiinnostuneita järjestäytymiseen ja aktiiviseen 
kansalaistoimintaan, vaikuttaa hengityssairaiden hoidon 
ja palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi, viestiä 
toiminnasta ja jakaa kokemustietoa, edistää hengitys-
terveyttä ja tehdä sitä koskevia aloitteita sekä tehdä yh-
teystyötä muiden yhdistysten, päättäjien ja viranomais-
ten kanssa. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää neu-
vonta-, liikunta- ja muuta vertaistoimintaa, edistää jä-
senten yhteenkuuluvuutta, hyvinvointia ja sosiaalista 
kanssakäymistä. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muutos 
Yhdistyksen tehtävänä on rohkaista hengityssai-
rautta sairastavia ja heidän läheisiään sekä hengitys-
terveydestä kiinnostuneita järjestäytymiseen ja aktii-
viseen kansalaistoimintaan, vaikuttaa hengityssairai-
den hoidon ja palveluiden turvaamiseksi ja kehittä-
miseksi, viestiä toiminnasta ja jakaa kokemustietoa, 
edistää hengitysterveyttä ja tehdä sitä koskevia aloit-
teita sekä tehdä yhteystyötä muiden yhdistysten, 
päättäjien ja viranomaisten kanssa. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 
neuvonta-, liikunta- ja muuta vertaistoimintaa, edis-
tää jäsenten yhteenkuuluvuutta, hyvinvointia ja so-
siaalista kanssakäymistä. 
 
Yhdistyksen kannanotto muutokseen: 

☐ Kyllä 

☐ Ei 
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4 § TALOUDELLINEN TOIMINTA 
 
Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja tes-
tamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja har-
joittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemislii-
kettä, omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoit-
taa muuta toiminta-ajatusta tukevaa varainhankintaa. 
 
Yhdistys voi myös harjoittaa jäsenpalveluja tukevaa sel-
laista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välit-
tömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen. 
 

4 § TALOUDELLINEN TOIMINTA 
 
Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja tes-
tamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, omis-
taa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa muuta 
yhdistyksen tarkoitusta tukevaa varainhankintaa, elin-
keinoa tai ansiotoimintaa. 
 
 

 
 
Muutos 
..., arpajaisia ja harjoittaa kioskikauppaa sekä majoi-
tus- ja ravitsemisliikettä, omistaa kiinteistöjä ja arvo-
papereita sekä harjoittaa muuta yhdistyksen tarkoi-
tusta tukevaa varainhankintaa, elinkeinoa tai ansio-
toimintaa. 
 
Yhdistyksen kannanotto muutokseen: 

☐ Kyllä 

☐ Ei 

 

5 § YHDISTYKSEN JÄSENET 
 
Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen aktiivisesti toimi-
neen jäsenensä tai muun erityisesti ansioituneen henki-
lön. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinainen jä-
sen, joka hyväksytään yhdistyksen kunniajäseneksi, säi-
lyttää äänioikeutensa.  
 

5 § YHDISTYKSEN JÄSENET 
 
Yhdistys voi kutsua hallituksen päätöksellä kunniajäse-
nekseen aktiivisesti toimineen jäsenensä tai muun eri-
tyisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäsenellä ei ole 
äänioikeutta. Varsinainen jäsen, joka hyväksytään yhdis-
tyksen kunniajäseneksi, säilyttää äänioikeutensa. 
  

 
Lisäys 
Yhdistys voi kutsua hallituksen päätöksellä … 
 
Yhdistyksen kannanotto muutokseen: 

☐ Kyllä 

☐ Ei 

6 § JÄSENOIKEUDET 
 
Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyk-
sen toiminnasta ja tulla valituksi yhdistyksen päättäviin 
ja muihin toimielimiin. Liiton ja yhdistyksen toimihenki-
löä ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseneksi tai 
tilintarkastajaksi taikka toiminnantarkastajaksi. 
 

6 § JÄSENOIKEUDET 
 
Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyk-
sen toiminnasta ja tulla valituksi yhdistyksen päättäviin 
ja muihin toimielimiin. Liiton ja yhdistyksen työntekijää 
ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseneksi tai tilin-
tarkastajaksi taikka toiminnantarkastajaksi. 

 
 
 
Muutos 
…työntekijää… 

7 § JÄSENVELVOLLISUUDET 
 
Varsinainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain vuosiko-
kouksen/syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. 
Kannattajajäsen suorittaa yhdistyksen hallituksen mää-
räämän tukimaksun. Lapsijäsenellä ja kunniajäsenellä ei 
ole jäsenmaksua. 
 

7 § JÄSENVELVOLLISUUDET 
 
Varsinainen jäsen maksaa kalenterivuosittain vuosiko-
kouksen/syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. 
Kannattajajäsen maksaa yhdistyksen hallituksen mää-
räämän tukimaksun. Lapsijäsenellä ja kunniajäsenellä ei 
ole jäsenmaksua. 
 

 
Muutos 
…maksaa… 
 
…maksaa… 



9 § YHDISTYKSEN HALLINTO 
 
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdis-
tyksen kokouksissa. Päätösvaltaa voivat jäsenet käyttää 
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen ai-
kana sillä tavoin kuin yhdistyksen hallitus tarkemmin 
päättää. Tästä on mainittava kokouskutsussa. 
 
 
 
 
Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. Sen tehtä-
vänä on hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslaissa sääde-
tyllä tavalla. 

9 § YHDISTYKSEN HALLINTO 
 
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdis-
tyksen kokouksissa. Päätösvaltaa voivat jäsenet käyttää 
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen ai-
kana sillä tavoin kuin yhdistyksen hallitus tarkemmin 
päättää. Tästä on mainittava kokouskutsussa. Jäsenen 
on ilmoitettava kutsussa olevaan määräaikaan men-
nessä, mikäli osallistuu kokoukseen tietoliikenneyhtey-
den tai muun teknisen apuvälineen avulla 
 
Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. Sen tehtä-
vänä on hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslaissa sääde-
tyllä tavalla. 
 

 
 
 
 
 
 
Lisäys 
…Jäsenen on ilmoitettava kutsussa olevaan määräai-
kaan mennessä, mikäli osallistuu kokoukseen tietolii-
kenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla 
 
Yhdistyksen kannanotto muutokseen: 

☐ Kyllä 

☐ Ei 

 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen var-
sinaisilla jäsenillä. 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen jä-
senmaksun maksaneilla varsinaisilla, jäsenillä. Yli kuu-
den kuukauden jäsenmaksun maksuvelvollisuuden lai-
minlyönti estää äänioikeuden käytön. 
 

 
Lisäys 
…jäsenmaksun maksaneilla varsinaisilla, jäsenillä. Yli 
kuuden kuukauden jäsenmaksun maksuvelvollisuu-
den laiminlyönti estää äänioikeuden käytön. 
 
Yhdistyksen kannanotto muutokseen: 

☐ Kyllä 

☐ Ei 
 

12 § HALLITUS 
 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 
4-10 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi 
kerrallaan. 
 
 

12 § HALLITUS 
 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 
3-10 jäsentä ja yhdistyksellä on halutessaan mahdolli-
suus valita 0-2 varajäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi 
kalenterivuodeksi kerrallaan. 
 

 
Muutos/lisäys 
…3-10 jäsentä ja yhdistyksellä on halutessaan mah-
dollisuus valita 0-2 varajäsentä… 
 
Yhdistyksen kannanotto muutokseen: 

☐ Kyllä 

☐ Ei 

 


