TOIMINTA-ALUEOHJESÄÄNTÖ
-

hyväksytty kevätkokouksessa 16.4.2011 ja päivitetty yhdistyksen hallituksen kokouksessa
21.3.2015

1. Yleistä
Ohjesääntö täydentää yhdistyksen sääntöjä. Jos tämä ohjesääntö ja lainsäädäntö ovat ristiriidassa,
noudatetaan sääntöjen ja lakien määräyksiä.
2. Puheenjohtaja
Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen hallituksen
puheenjohtajana.
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja voidaan valita kerran suoraan
uudelleen. Jos puheenjohtaja eroaa kesken toimikauden tai on pysyvästi estynyt hoitamasta
tehtävää, yhdistyksen hallitus kutsuu ylimääräisen yhdistyksen kokouksen valitsemaan uuden
puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Äänivaltaisella jäsenellä on oikeus kokouksessa nimetä ehdokas puheenjohtajan vaaliin. Ehdotusta ei
tarvitse kannattaa.
Suostumus puheenjohtajaksi on saatava ehdokkaalta ennen ehdokkaaksi nimeämistä.
Puheenjohtajan vaali toimitetaan umpilipuin, jos vaalissa on useampi kuin yksi ehdokas.
Puheenjohtajan vaalissa valituksi tulee ehdokas, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä.
Jos kukaan ei ole saanut ensimmäisessä vaalissa ehdotonta enemmistöä, suoritetaan toinen
äänestys kahden ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Äänten
jakautuessa toisessa äänestyksessä tasan ratkaisee arpa.
Siinä kokouksessa, jossa puheenjohtajan vaali toimitetaan, varaudutaan kokouskutsussa tarvittaessa
täydentämään hallitusta.
3. Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.
Varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Varapuheenjohtaja voidaan valita kerran
suoraan udelleen.
Äänivaltaisella jäsenellä on oikeus kokouksessa nimetä ehdokas varapuheenjohtajaksi. Ehdotusta ei
tarvitse kannattaa.
Suostumus varapuheenjohtajaksi on saatava ehdokkaalta ennen ehdokkaaksi nimeämistä.
Siinä kokouksessa, jossa varapuheenjohtaja valitaan, varaudutaan kokouskutsussa tarvittaessa
täydentämään hallitusta.
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4. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kuusi (6) ja
enintään kymmenen (10) varsinaista ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Yhdistyksen hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Varsinainen jäsen voi tulla valituksi välittömästi uudelleen yhden kerran.
Yhdistyksen hallitus on yhdistyksen kokouksen alainen elin ja yhdistyksen kokouksella on oikeus niin
halutessaan erottaa yhdistyksen hallitus tai osa siitä kesken toimikauden.
Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan siten, että yhdistyksen hallitus edustaa jäsenistöä
mahdollisimman laajapohjaisesti.
Yhdistyksen hallituksen valintaa varten yhdistyksen kokous päättää toiminta-alueista, johon
kuuluvien jaostojen henkilöjäsenistä yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan.
Kustakin toiminta-alueesta valitaan ehdokkaiksi yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varajäsen.
Toiminta-alueet yhdistyksen hallituksen jäsenten valintaa varten:
1. Helsinki
2. Tampere
3. Jyväskylä
4. Pohjois-Suomi
5. Turku ja Pori
6. Kuopio ja Kymenlaakso
7. Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Toiminta-alue valitsee yhdistyksen hallitusedustajaehdokkaat ja henkilökohtaiset
varaedustajaehdokkaat.
Kun kaksi jaostoa muodostaa toiminta-alueen, varsinainen ja varaedustajaehdokas valitaan
samanaikaisesti, mutta eri jaostoista.
Toiminta-alueen on ilmoitettava ehdokkaat yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen
sitä yhdistyksen kokousta, jossa varsinainen valinta tapahtuu. Yhdistyksen hallitus kokoaa tiedot
ehdokkaiksi ilmoitetuista yhdistyksen kokousta varten.
Äänivaltaisella yhdistyksen jäsenellä on lisäksi oikeus kokouksessa nimetä ehdokas yhdistyksen
hallitukseen. Ehdotusta ei tarvitse kannattaa.
Suostumus yhdistyksen hallituksen jäseneksi on saatava ehdokkaalta ennen ehdokkaaksi
asettamista.
Yhdistyksen hallituksen jäsen tulee estyneeksi osallistumaan yhdistyksen hallituksen työskentelyyn,
jos hän eroaa tai hänet erotetaan yhdistysten jäsenyydestä.
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5. Ohjesäännön muuttaminen
Ohjesääntö hyväksytään ja se voidaan kumota tai siihen tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa,
jos esitystä kannattaa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan kanta ratkaisee.
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