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Nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1S

Yhdistyksen nimi on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry, josta näissä säännöissä käytetään
nimitystä yhdistys ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunkija virallisena kielenä suomen kieli.

2S

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja
terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen sekä edistää sosiaali- ja
terveysalal la toim ivien keski näistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestójen ja
julkishallinnon yhteistyötä. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien
toteuttamiseksija kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä
toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksija syrjäytymisen ja huonoosaisuuden vähentämiseksi. Yhdistys toimii SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry:n
jäsenjärjestönä.
3S

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kehittää alueellisen, valtakunnallisen ja
kansainvälisen sosiaali- ja terveyspolitiikan välistä yhteistyötä, tekee sosiaali- ja
terveysalan selvityksiä ja aloitteita, harjoittaa alaan liittyvää viestintää, julkaisutoimintaa
ja kehittämistoimintaa sekä tuottaa koulutus-, tutkimus- ja tietopalveluja yhteistyössä SOSTE
Suomen sosiaalija terveys ry:n kanssa. Yhdistys voi ylläpitää sosiaali- ja terveysturvan
aluekeskusta. Yhdistys myöntää tunnustuspalkintoja ansioista sosiaali- ja terveyspolitiikan
alalla.

Patentti- ja rekisterihallitus
Yhdistys- ja säätiöasiat

Arkadiankatu 6A
PL 1 190
00101 Helsinki

puhelin 029 509 5959
faksi 029 509 5328

wrlw.prh.fi

Patentti- j a rekisteri hall itus
Yhdistys- ja säätiöasiat

JALJENNOS

2(4)

23.08.2A13

Jäsenet
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Yhdistyksen jäseniksi voi liittyä sen toimialueella toimiva yhdistyksen hallituksen hyväksymä
sosiaalihuollon, terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen, diakoniatyön, sekä yleisen ja
yksityisten sosiaali palvelul aitosten tai al an järjestöjen pi irissä työskentelevä
luottamushenkilö ja viran- tai toimenhaltija, alan oppilaitoksen opiskelija, opettaja tai muu
viran- tai toimenhaltija tai muu sosiaaliturvan alalla toimiva henkilö. Jäseneksi voi myös
liittyä yhdistyksen toimialueelta oleva rekisteröity sosiaaliturvan aatteellinen tai
ammatillinen yhdistys, julkishallinnon oikeuskelpoinen yhteisö tai yhdistyksen toimialalla
toimiva muu oikeuskelpoinen organisaatio.
5S

Yhdistyksen jäsenet ovat
1) Henkilöjäseniä tai yhdistysjäseniä. Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö
ja yhdistysjäseneksi oikeuskelpoinen yhteisö. Henkilö- ja yhdistysjäsenten vuotuisen
jäsenmaksun suuruuden määrää erikseen kummallekin jäsenryhmälle yhdistyksen syyskokous
2) Kunniajäseniä, jollaisiksi voidaan kutsua yhdistyksen kokouksen päätöksellä yhdistyksen
hyväksi toimineita ansioituneita henkilöitä, joilta ei peritä jäsenmaksua

Yhdistyksen kokoukset
6S

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset ja yhdistyksen ylimääräiset
kokoukset.
7S

Yhdistyksen kokouksia on vuosittain kaksi: kevätkokous helmi-huhtikuussa ja syyskokous lokajoulukuussa.
Kokouksissa kullakin yhdistyksen henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä on yksi ääni.
Äänioikeuden edellytyksenä on, että jäsenmaksu edelliseltä tilikaudelta on maksettu
Kokouksista on annettava tieto SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry:lle, jonka nimeämällä
edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus
8S

Yhdistyksen kokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa ja kokouksesta sekä siinä
käsiteltäväksi tulevista asioista on ilmoitettava 14 päivää ennen kokousta jäsenille
lähetettävällä kutsukirjeellä Kokouksessa voidaan, huomioon ottaen yhdistyslain 24 $
määräykset, ottaa käsiteltäväksi muukin kuin hallituksen valmistelema asia, jos kokous niin
päättää.
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Kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
2) päätetåän tilinpäåtöksen vahvistamisesta
3) päätetäËin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudet
tulevalle toimintavuodelle
2) valitaan hallituksen puheenjohta¡a ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi, sekä
erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet seuraavalle kaudelle.
3) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
Lisäksi keväþ ja syyskokouksessa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle
esitetyt asiat. Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi,
hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta, jotta
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Hallitus ja hallinto
10s
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa yhdeksi kalenterivuodeksi
valitut puheenjohtda ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi kalenterivuodeksi valitut 7-9 muuta
jäsentä. Hallituksen muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Näiden sääntöjen

voimaan tultua ensimmäisen kerran erovuorossa olevat valitaan arvalla.
Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

11S
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä, heidän
jo ukossaan pu heenjohtaja ta i va rapu heenj ohtaja.
125
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohta¡a ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen
yhdistyksen sihteerin kanssa sekä hallituksen erikseen määräämät henkilöt aina kaksi yhdessä.

13S
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

Patentti- j a reki steri hall itus
Yhdistys- ja säätiöasiat

Arkadiankatu 6A
PL 1190
00101 Helsinki

puhelin 029 509 5959
faksi 029 509 5328

www.prh.fi

Patentti- ja reki sterihall itus
Yhdistys- ja såätiöasiat

JÄLJENNÖS

4(4)

23.082A13

Sääntójen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
145
Muutokset näihin sääntöihin on käsiteltävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jolloin
muutoksen aikaansaamiseksi vaaditaan vähintään kaksi kolmannesta (2/3) äänestyksessä annetuista
äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tulee mainita erikseen kokouskutsussa.
15S

Yhdistyksen purkamisesta on päåtettåvä samoin kuin sääntöjen muuttamisesta. Jos yhdistys
puretaan, varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen yhdistyksen purkamisesta
päättäneen varsinaisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patentti-

ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman
allekirjoitusta.
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