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PAIKALLISOSASTOJEN SÄÄNNÖT
Sääntöjä voivat soveltaa myös SHY:n senioriklubit toimintaansa
1§

Nimi ja kotipaikka

Paikallisosaston nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry. N:n
paikallisosasto ja kotipaikka A. Nimen lyhenne on SHY N paikallisosasto.
2§

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Paikallisosaston tarkoituksena on herättää ja ylläpitää Suomen Hitsausteknillisen
Yhdistyksen paikallisosaston toimialueella jäsenten harrastusta
hitsaustekniikkaan ja sen edistämiseen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi paikallisosasto voi järjestää jäsenilleen neuvonta-,
koulutus-, messu- ja näyttelymatkoja sekä muuta yhdistyksen tarkoitusta
edistävää toimintaa ja muita tapahtumia yhteistyössä pääyhdistyksen kanssa.
Paikallisosastojen menoja varten yhdistys myöntää paikallisosastolle vuosittain
sovittavan toiminta-avustuksen. Taloutensa tukemiseksi paikallisosasto voi ottaa
vastaan myös avustuksia ja lahjoituksia. Paikallisosasto on poliittisesti
sitoutumaton.
3§

Kieli

Paikallisosaston virallisina kielinä ovat suomi ja ruotsi
4§

Jäsenet ja jäsenmaksut

Paikallisosaston jäseneksi pääsee jokainen Suomen Hitsausteknillisen
Yhdistyksen jäsen, joka ilmoittaa jäsenyyshalukkuudestaan
jäsenhakemuksessa. Jäsen, joka haluaa erota paikallisosastosta,
ilmoittakoon eroamisestaan paikallisosaston sihteerille.
Paikallisosaston jäsenyys on maksuton.

5§

Hallitus, toimikaudet ja tehtävät

5.1 Kokoonpano
Paikallisosaston hallitukseen kuuluvat henkilöjäsenet, puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja kuusi (6) varsinaista ja kahdesta neljään (2 - 4) varajäsentä.
Paikallisosaston nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin. Hallitus voi
antaa hallituksen jäsenelle tai paikallisosaston toimihenkilölle oikeuden kirjoittaa
yhdistyksen nimen joko yksin tai yhdessä jonkun muun nimenkirjoittajan kanssa.
Hallitus valitsee paikallisosastolle sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
5.2 Päätösvaltaisuus
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt,
varapuheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä tai varajäsentä on paikalla.
Varajäsenellä on hallituksen kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus, mutta
äänioikeus vain silloin kun hän edustaa varsinaista jäsentä. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa arpa.
5.3 Toimikaudet
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan
kuitenkin niin, että vuosittain vain toinen on erovuorossa.
Puheenjohtaja valitaan ensimmäisenä.
Varsinaiset ja varajäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi siten, että joka vuosi
erovuorossa on kolme (3) varsinaista jäsentä ja puolet varajäsenistä.
Paikallisosastoa perustettaessa hallituksen jäsenten erovuorot määrätään
arvalla.
5.4 Tehtävät
Puheenjohtaja johtaa puhetta paikallisosaston kokouksissa, hyväksyttää ja
toteuttaa paikallisosastolle tehtyjä aloitteita. Varapuheenjohtaja suorittaa
puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estyneenä. Sihteeri pitää kokouksissa
pöytäkirjaa, huolehtii kokouskutsujen toimittamisesta, sekä laatii vuosittaisen
toimintakertomuksen. Sihteeri voi toimia myös paikallisosaston
rahastonhoitajana.

5.5 Hallituksen kokoontuminen
Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous voidaan pitää myös
kokouskutsussa mainittua tietoliikenneyhteyttä käyttäen. Kaikilla varajäsenillä on
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
6§

Tilikausi

Paikallisosaston tilikausi on kalenterivuosi.
7§

Kokoukset

Paikallisosasto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous (vuosikokous) pidetään 15.2. mennessä ja syyskokous
(vaalikokous) 31.10. mennessä. Hallitus päättää kokouspaikat ja ajankohdan.
Kokous on pidettävä myös, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään
10 jäsentä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta
vaativat. Tällöin on kokous pidettävä kolmen viikon kuluessa sitä koskevan
pyynnön vastaanottamisesta.
Kevät- ja syyskokouksesta on ilmoitettava paikallisosaston hallituksen päättämällä
tavalla vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää, sekä muista kokouksista
vähintään kolme viikkoa ennen kokouspäivää. Ilmoituksista tulee käydä selville
kokouksessa käsiteltävät asiat. Mikäli paikallisosaston jäsen haluaa saada jonkin
asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.
Kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden välityksellä, jos siitä on
mainittu kokouskutsussa. Mikäli kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden
välityksellä, äänestykset järjestetään kokouskutsussa mainitun sähköisen
äänestysjärjestelmän avulla.
Paikallisosaston kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa arpa.
Paikallisosaston kokouksiin voivat osallistua myös muiden paikallisosastojen
jäsenet, joilla on kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa.

Paikallisosaston kevätkokouksessa (vuosikokous) käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajien tilintarkastuskertomus
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Paikallisosaston on vuosikokouksen jälkeen toimitettava yhdistykselle hyväksytty
vuosikokouksen pöytäkirja, toimintakertomus, tilinpäätös liitteineen ja
toiminnantarkastajien laatima tilintarkastuskertomus.
Paikallisosaston syyskokouksessa (vaalikokous) käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. valitaan sääntöjen 5§ kohdan 5.3 mukaan hallituksen puheenjohtajat,
varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
6. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Paikallisosaston on vaalikokouksen jälkeen lähetettävä hyväksytty vaalikokouksen
pöytäkirja yhdistykselle.
8§

Sääntöjen muuttaminen

Paikallisosastojen sääntöjen muutokset käsittelee ja hyväksyy Suomen
Hitsausteknillisen Yhdistyksen hallitus kuultuaan paikallisosastoja.
9§

Paikallisosaston purkaminen

Päätös paikallisosaston purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä,
vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä paikallisosaston kokouksessa, jos
ehdotus purkamisesta saa kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 annetuista
äänistä on purkamispäätös hyväksytty. Paikallisosaston varat ja omaisuus on
luovutettava Suomen Hitsausteknilliselle Yhdistykselle, jonka on käytettävä niitä
mahdollisuuksien mukaan tarkoitusperiensä toteuttamiseen paikallisosaston
toiminta-alueella.
Jos paikallisosastolla ei ole ollut toimintaa kahden (2) viimeisen vuoden aikana,
voidaan paikallisosasto lopettaa pääyhdistyksen hallituksen päätöksellä.

