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1§
Yhdistyksen nimi on Jorvin Henkilöstöyhdistys r.y. ja sen kotipaikka
on Espoon kaupunki.

2§
Yhdistyksen tarkoituksena on huolehtia jäsentensä virkistys-, vapaa-
aika- ja harrastustoiminnan järjestämisestä sekä edistää jäsentensä
pyrkimyksiä itsensä, yleistietojensa ja taitojensa kehittämisessä.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia opetus-,
liikunta-, retki-, illanvietto-, juhla- ja kerhotoimintaa, jakaa
informaatiota yleistä mielenkiintoa omaavista asioista sekä hankkii
ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellisia toimintatiloja ja
alueita. Jäsenmaksutulojensa lisäksi yhdistys rahoittaa
toimintaansaanomalla HUSilta toimintatukea.

4 §
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen HUS-kuntayhtymän ja sen
eri yhteisöiden palveluksessa oleva tai niistä eläkkeelle jäänyt tai
Jorvin sairaalakampuksella kiinteästi työskentelevä eri työnantajan
palveluksessa oleva henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen
tarkoitusta ja jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Johtokunta on yhdistyslaissa mainituin edellytyksin oikeutettu
erottamaan jäsen yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voidaan
valittaa yhdistyksen kokoukselle ja valitus on jätettävä
kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa
erottamispäätöksen tiedoksi saamisesta.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa työ- tai virkasuhteen päättyessä.

5 §
Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään
yhdistyksen syyskokouksessa.

6 §
Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu
syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja
ja kahdeksan (8) kahdeksi (2) vuodeksi valittua jäsentä, joista
puolet (4) eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella.
Lisäksi valitaan kahdeksi vuodeksi kahdeksan henkilökohtaista
varajäsentä, joista puolet eroaa vuosittain.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

7 §
Johtokunta valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan
varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset virkailijat voidaan valita myös
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johtokunnan ulkopuolelta. Juoksevien asioiden hoitoa varten voi
johtokunta asettaa tarvittaessa toimikuntia, joiden valtuudet määrää
johtokunta.

8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri, kaksi yhdessä.

9 §
Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan
syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan toiminnantarkastaja ja hänelle
varatoiminnantarkastaja.

10 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.  Tilit ja
vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa
kirjallinen lausunto johtokunnalle viikon kuluessa tilien
vastaanottamisesta.

11 §
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-
lokakuussa johtokunnan lähemmin määrääminä aikoina. Muita kokouksia
pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään
1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää
ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Johtokunta kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
(7) päivää ennen kokousta sähköpostitse ja Jorvin Henkilöstöyhdistys
ry:n ilmoitustaululla / internetsivuilla
(www.jorvinhenkilostoyhdistys.fi).

12 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri,kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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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 suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
7. Valitaan johtokunnan neljä varsinaista jäsentä ja neljä
henkilökohtaista varajäsentä erovuoroisten tilalle.
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavan
vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 §
Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä
käsiteltäväksi, ei kuitenkaan päätettäväksi. Jos jäsen haluaa jonkin
asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä
kirjallisen esityksen johtokunnalle 30 päivää ennen kokousta, että
johtokunta ehtii antaa siitä lausuntonsa.

14 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos
muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa
vähintään 3/4 annetuista äänistä.

15 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään
kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4
äänten enemmistöllä annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen
tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi jälkimmäisen
purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

16 §
Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää omaisuutta.

17 §
Muutoin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.


