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1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan ry ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki, toimialueenaan koko valtakunnan alue. Yhdistyksen kieli on suomi.
Yhdistyksen nimi on ruotsiksi Rätten till en Värdig Död ja englanniksi  Right to Die with
Dignity.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tavoitteena on

- toimia vapaaehtoisen aktiivisen eutanasian sallivan lainsäädännön aikaansaamiseksi
- vaikuttaa siihen, että eutanasia ymmärretään yleisesti tarkoin säädetyksi, ihmisarvoa
kunnioittavaksi toimenpiteeksi, joka perustuu ainoastaan parantumattomasti sairaan
henkilön omaan vapaaehtoiseen, harkittuun pyyntöön ja / tai hänen hoitotahdossaan tai
kuolinaputahdossaan ilmaistuun päätökseensä, jonka voi suoritukseen asti aina halutessaan
perua
- tukea kaikkia terveydenhuollon pyrkimyksiä järjestää Suomeen kattava kuolevien
inhimillinen ja yhdenmukainen saattohoito.
- edistää ja valvoa ihmisten itsemääräämisoikeuden toteutumista ja sen säilyttämistä
kaikissa elämän tilanteissa
- edistää ihmisten tietoisuutta edunvalvonnasta ja edunvalvontavaltuutuksen tekemisestä.

Toimintamuodot
- yhdistys järjestää eutanasiaa koskevia avoimia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
- yhdistys pyrkii aktiivisesti osallistumaan julkiseen keskusteluun sekä Suomessa että
ulkomailla elämän loppuvaiheista, kaikkien osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä
herättämään ja syventämään keskustelua jokaisen oikeudesta arvokkaaseen ja
tuskattomaan kuolemaan

- yhdistys jakaa hoitotahtoa, kuolinaputahtoa  ja eutanasiaa koskevaa tietoutta
esitelmöimällä oppilaitoksissa ja yhdistyksissä ja tuottamalla aiheeseen liittyvää materiaalia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Lisäksi yhdistys
voi ottaa vastaan jälkisäädöksiä sekä omistaa arvopapereita ja rahasto-osuuksia.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3. Jäsenistö

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomen tai ulkomaan kansalainen, jonka
yhdistyksen hallitus hyväksyy.



Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

Mikäli jäsen ei ole kalenterivuoden aikana maksanut vuodelle määrättyä jäsenmaksua, hänet
katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

Kunniajäsenet
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua myös kunniajäseniä.
Kunniajäsenen oikeudet ovat samat kuin varsinaisella jäsenellä.

Kannatusjäsenet
Kannatusjäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä rekisteröity yhdistys,
oikeustoimikelpoinen yhteisö, säätiö taikka yksityinen henkilö. Kannatusjäsenellä ei ole
äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenmaksut
Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden päättää
yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta.
Kannatusjäsen maksaa vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun.

4. Toimielimet ja päätösvalta

Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu varsinaisille jäsenille ja kunniajäsenille.
Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa. Toimeenpanovaltaa käyttää ja
edustaa hallitus. Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten pysyviä tai tilapäisiä
toimikuntia.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja
sekä kuudesta kahdeksaan (6-8) varsinaista jäsentä, sekä nollasta neljään (0-4)
varajäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten sekä varajäsenten toimikausi on
vuosikokouksesta seuraavan vuosikokouksen päättymiseen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä ja
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Varajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Mikäli varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, hän voi sopimalla etukäteen
puheenjohtajan kanssa, pyytää tilalleen nimetyn varajäsenen. Varajäsenellä on tällöin
äänioikeus kokouksessa.



Hallitus voi pitää kokoukset sähköisesti etäkokouksina.

6. Neuvottelukunta
Yhdistyksellä voi olla neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan voi kuulua 2-20 yhdistyksen
tarkoitukseen sitoutunutta jäsentä. Neuvottelukunnan perustamisesta, jäsenten
nimeämisestä ja koollekutsumisesta päättää hallitus. Neuvottelukunnalla ei ole päätösvaltaa
yhdistyksen asioissa. Neuvottelukunta saa hallitukselta tiedot yhdistyksen tilasta ja
ajankohtaisista asioista. Neuvottelukunta avustaa yhdistyksen tavoitteiden saavuttamisessa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen
jäsentä yhdessä. Yhdistyksen hallituksella on oikeus antaa nimenkirjoitusoikeus erikseen
määrätylle henkilölle.

7. Toiminta- ja tilikausi sekä toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan
tulee antaa
hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja julkaistaan yhdistyksen
internet-sivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta. Ellei menettely ole mahdollinen
lähetetään kutsu postitse. Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään 14 vuorokautta
ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua myös etäyhteydellä, jos kokouskutsussa on niin
ilmoitettu.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus
katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti
vaatii. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle 60 päivän sisällä siitä, kun
vaatimus on esitetty.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavoin kuin yhdistyksen varsinaiseen
sääntömääräiseen kokoukseen.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa



3 todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen
jäsenille ja

muille vastuuvelvollisille
7 vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä talousarvio
8 valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet ja varajäsenet.
9 valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja
10 muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saattaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi,
hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

9. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa se yhdistyksen kokous, joka purkamis päätöksen on tehnyt,
päättää myös varojen käytöstä sopivalla tavalla yhdistyksen pää tavoitteiden edistämiseen.

-----------------------------------------------------------


