
Koulutettujen luontaishoitajien yhdistys CAM ry 

Säännöt 

1. Nimi, kotipaikka, toiminta-alue 

Yhdistyksen nimi on Koulutettujen luontaishoitajien yhdistys CAM ry. Sen kotipaikka on Tampere 
ja sen toiminta alueena on koko maa. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoitus on toimia yhdistävänä yhdistyksenä eri täydentävien ja vaihtoehtoisten 
hoitomuotojen harjoittajille.  

Sen tarkoitus on edistää yhteisymmärrystä ja yhteistyötä erilaisten hoitomuotojen antajien 
välillä, sekä lisätä hoitajien ammatillisuutta sekä eettistä vastuuta, valvoa hoitajien 
ammatillisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä tehdä luontaisalaa tunnetuksi. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää koulutus- ja 
tiedotustilaisuuksia. 

3. Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään luontaishoitajat, joiden koulutus täyttää 
Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:n luomat koulutuskriteerit, jotka CAM ry tarkistaa 2 
vuoden välein. Opiskelijajäsenyys voi olla  3 vuotinen.  Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä 
yksityishenkilöt ja oikeuskelpoiset yhdistykset. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai 
liiton kokouksessa. Jäsen katsotaan eronneeksi jos hän ei ole 2 peräkkäisenä vuonna maksanut 
jäsenmaksuaan. Maksamaton jäsenmaksu peritään. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka 
toiminnallaan on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.  

5. Liittymis- ja jäsenmaksut 

Liittymis- ja jäsenmaksuista päättää yhdistyksen vuosikokous 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä.  

Hallituksen jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan. 



Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta 
tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta 
tai kun puolet hallituksen jäsenistä 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 ääni, vaaleissa suljetuissa äänestyksissä arpa. 

 7. Nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun 
hallituksen jäsenen kanssa. 

8. Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

9. Kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa maaliskuun loppuun mennessä. 

Ylimääräinen yleiskokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo siihen olevan 
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoitettua asiaa 
varten sitä kirjallisesti vaatii. Tällöin se on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden sisällä 
siitä, kun vaatimus on jollekin hallituksen jäsenelle toimitettu. 

10 Kokouksen koolle kutsuminen 

Kutsu lähetetään sähköpostilla tai kirjeitse jäsenen ilmoittamalla osoitteella 14 päivää ennen 
kokousta. 

11. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 

Esitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto. 

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille. 

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut. 

Valitaan puheenjohtaja.  

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. 



Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Asiat, jotka halutaan yleiskokouksessa käsittelyyn, tulee ilmoittaa 30 päivää ennen kokousta 
kirjallisesti hallitukselle. 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen lopettamisesta voidaan päättää yleiskokouksessa 
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Purkamisesta päättävä kokous päättää yhdistyksen 
varojen luovuttamisesta yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. 

13. Voimaantulo 

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin. 

Yhdistystä koskien on muutoin voimassa, mitä yhdistyslaissa on määrätty. 


