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PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTAYHTYMÄ
PSHP:N TAVAKSI VAPAALLA R.Y:N SÄÄNNÖT 17.8.2016
1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi PSHP:n Tavaksi Vapaalla ry ja kotipaikka Tampereen
kaupunki.
2. Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vapaa-ajan harrastus- ja
virkistystoimintaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen tytär- ja
osakkuusyhteisöjen henkilökunnan keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vapaa-ajan toimintoja
sekä voi ylläpitää näitä palvelevia toimintatiloja ja toiminta-alueita.
Toimintaansa varten yhdistys voi perustaa rekisteröimättömiä jaostoja.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja
toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja
arpajaisia.
3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi kuulua jokainen Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen tytär- ja osakkuusyhteisöjen
palveluksessa oleva tai niiden palveluksesta eläkkeelle jäänyt henkilö.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus.
4. Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 11 muuta varsinaista jäsentä sekä 12 varajäsentä, jotka
mahdollisuuksien mukaan edustavat sairaanhoitopiirin eri sairaaloita ja
toimipisteitä, tytär- ja osakkuusyhteisöjä ja niiden eri toimipisteitä.
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Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.
7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä. 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.
9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen Internetsivuilla julkaistavalla
ilmoituksella.
10. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa 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. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
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7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
6. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen
varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen

