SUOMEN TYÖHYGIENIAN SEURA ry:n SÄÄNNÖT

20.03.2012

Käsitelty Seuran yleiskokouksessa Kuopiossa 16.9.2011 ja Seuran vuosikokouksessa
20.3.2012

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen nimi on Suomen Työhygienian Seura ry (jatkossa Seura), ruotsinkielisenä
käännöksenä Yrkeshygieniska Sällskapet i Finland rf. Seuran nimen lyhenteenä voidaan
käyttää myös nimeä STHS. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisessä
kanssakäymisessä sen nimenä voidaan käyttää englanninkielisenä käännöksenä Finnish
Occupational Hygiene Society. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi.
2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Seuran tarkoituksena on:
1. toimia jäsentensä ammatillisena yhteisönä ja edistää jäsentensä ammatillista kehitystä
ja eettisiä toimintaperiaatteita sekä ammattikunnan näkyvyyttä ja arvostusta
2. kehittää työhygieniaa sen kaikilla toimialueilla
3. toimia yhteistyössä sekä kotimaassa että ulkomailla niiden julkisten ja yksityisten
tahojen kanssa, joiden toiminta edistää ja tukee työhygieniaa
4. edistää työhygieniaan liittyvää tutkimustyötä
5. tukea jäsenistönsä hyvinvointia ja työkykyä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura:
1. osallistuu työhygieniaa, työympäristöä ja työhyvinvoinnin kehittämistä koskevaan
keskusteluun
2. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä
3. järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä opinto- ja tutustumismatkoja
4. harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa
5. osallistuu tarkoituksiaan edistävään kansainväliseen toimintaan
6. voi myöntää avustuksia apurahoina ja stipendeinä jäsentensä ammatillista kehittymistä,
Suomen työhygienian tason kehittämistä tai muuta Seuran tarkoitusta edistävää
toimintaa varten.
Toimintansa tukemiseksi Seura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

voi periä jäsenmaksua
voi periä julkaisuistaan maksua ja myydä niihin mainos- ja ilmoitustilaa
voi periä maksua järjestämistään koulutustilaisuuksista
voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
voi omistaa ja hankkia toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä
voi harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen
toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3 § JÄSENET

1. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueella asuva
yksityinen henkilö, joka toimii työhygieenisissä tai alaa sivuavissa tehtävissä tai joilla
muutoin on yhteys suomalaiseen työhygieeniseen toimintaan.
2. Tukijäseneksi eli kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity
yhdistys, säätiö sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö.
3. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä työhygieniaa tai sitä läheisesti sivuavia aineita
päätoimisesti opiskeleva henkilö.
4. Kunniajäseneksi Seuran kokous voi hallituksen yksimielisestä esityksestä kutsua
henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista tai jolle
Seura muuten haluaa osoittaa kunnioitustaan.
Seuran hallitus hyväksyy sekä varsinaiset että kannattajajäsenet kahden varsinaisen jäsenen
suosituksesta. Seuran hallitus hyväksyy opiskelijajäsenet hakemusten perusteella.
Hakemukset tulee toimittaa Seuran hallitukselle kirjallisena. Kunniajäsenet kutsuu Seuran
kokous hallituksen yksimielisestä ehdotuksesta.
4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsen voi erota Seurasta tekemällä Seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen
eroamisilmoituksen tai ilmoittamalla erostaan suullisesti Seuran kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen katsotaan eronneeksi Seurasta, jos hän on jättänyt kahden perättäisen vuoden
jäsenmaksunsa maksamatta.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on Seuraan
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut Seuraa tai jos hän ei
enää täytä laissa taikka Seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamispäätöksen
syy on merkittävä pöytäkirjaan. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta
Seuran omaisuuteen.
5 § JÄSENMAKSUT
Seuran varsinaisen, opiskelija- ja kannattajajäsenen on maksettava vuotuinen jäsenmaksu.
Seuran vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle.
Seuran jäsen voidaan erillisen hakemuksen perusteella hallituksen päätöksellä vapauttaa
jäsenmaksun suorittamisesta määräajaksi.
Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
6 § SEURAN HALLITUS
Seuran asioita ja omaisuutta hoitaa Seuran vuosikokouksen valitsema hallitus. Seuran
hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan
vuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös Seuran
puheenjohtajaksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä kokouksessa on vähintään puolet hallituksen
jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.
Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä, joille hallitus vahvistaa
tarvittaessa ohjesäännöt.
Hallituksen tehtävänä on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

toteuttaa yhdistyksen toimintaa vuosikokouksen hyväksymän suunnitelman mukaan
hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta
laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi
laatia vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta
laatia vuosittain yhdistyksen tilinpäätös
kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä panna
toimeen kokousten päätökset
7. päättää yhdistyksen jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta ja pitää luetteloa
yhdistyksen jäsenistä
8. päättää myönnettävistä stipendeistä ja apurahoista
9. päättää yhdistyksen toimihenkilöistä sekä heidän tehtävistään
10. päättää hallituksen avuksi perustettavien toimikuntien ja työryhmien asettamisesta,
niiden jäsenten valitsemisesta ja toimintaohjeiden antamisesta niille
11. suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät, näissä
säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyksen kokousten hallitukselle osoittamat
tehtävät.

7 § NIMEN KIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin. Seuran varapuheenjohtaja, sihteeri tai
taloudenhoitajan voi yksin kirjoittaa Seuran nimen hallituksen valtuutuksella.

8 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen laatima Seuran vuosikertomuksen pitää olla valmiina ennen toimintavuotta
seuraavan vuoden tammikuun 15. päivää.
Tilinpäätöksen tarkastavat vuosikokouksen valitsemat tilin- tai toiminnantarkastajat, joiden
toimikausi on yksi toiminta- ja tilikausi. Tarkastuskertomus on annettava hallitukselle
tammikuun loppuun mennessä.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Seuran vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.
Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänivaltaisista
jäsenistä sitä hallitukselle kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty.
Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu Seuran kokoukseen on lähetettävä kullekin
jäsenelle sähköpostitse tai kirjeitse viimeistään kaksi viikkoa (14 päivää) ennen kokousta
jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla sähköpostiosoitteella tai postiosoitteella. Kutsussa on
mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.

Seuran kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla (etäosallistuminen), mikäli Seuran hallitus tai Seuran kokous niin päättää.
Etäosallistumisen ehdoista ja muodoista päättää Seuran hallitus. Jos kokoukseen on järjestetty
mahdollisuus etäosallistumiseen, tästä on mainittava kokouskutsussa.
Seuran kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi
ääni. Kannattajajäsenillä ja opiskelijajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Seuran 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.
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijaa
3. kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. esityslistan hyväksyminen
5. esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös ja
toiminnantarkastajien laatima toiminnantarkastuskertomus
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. käsitellään ja vahvistetaan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
määrätään jäsenmaksut sekä Seuran toimihenkilöiden palkkiot alkaneelle
toimintavuodelle
8. valitaan Seuran puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tai muuten
eronneiden tilalle
9. valitaan kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. kokouksen päättäminen.
Mikäli Seuran jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN ja VAROJEN KÄYTTÖ
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava esityksestä sääntöjen
muuttamiseksi.
Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä jos ehdotus saa vähintään 3/4 kannatuksen.
Päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä
Seuran kokouksessa, joista ainakin toisen on oltava Seuran vuosikokous. Kokouskutsussa on
mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään Seuran varat sen toiminta-ajatusta vastaavaan
tarkoitukseen, mistä Seuran viimeinen kokous lähemmin määrää.
11 § Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia.

