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1§

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on JYTYSENIORIT ry, jota näissä säännöissä kutsutaan yhdistykseksi.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

Yhdistyksen alueellinen toiminta noudattaa Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry:n alueiden 
maantieteellisiä rajoja. Aluekerhojen toimintaohjeen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Aluekerhot tekevät yhteistyötä Jyty ry:n alueiden ja jäsenyhdistysten kanssa.

2§

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on JYTY ry:n yhteistyöjäsenenä toimien

1. kannustaa JYTY ry:tä ja STTK ry:tä valvomaan ja edistämään JYTY ry:n eläkkeelle jääneiden jäsenten 
henkisiä ja aineellisia etuja,
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2. palvella ja ohjata jäseniä heidän sosiaalisen asemansa parantamisessa sekä vireyden ylläpitämisessä:

• tekemällä esityksiä eläkeläisten aseman parantamiseksi ja riittävän eläketurvan ja palvelujen    
 turvaamiseksi

• kehittämällä mahdollisuuksia kuntoutus-, virkistys- ja lomatoimintaan

• järjestämällä kursseja, neuvonta- ja luentotilaisuuksia sekä harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa

• pitämällä yhteyksiä Suomessa toimiviin eläkeläisjärjestöihin

3. toimia muilla vastaavilla tavoilla jäsentensä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa var-
ten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia 
ja rahankeräyksiä.

3§

JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä eläkkeellä oleva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen 
tarkoituksen ja on ollut jäsenenä JYTY ry:n jäsenyhdistyksessä tai kuulunut JYTY ry:n henkilökuntaan.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea 
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
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Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa 
kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet 
säilyvät.

4§

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdis-
tykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti  
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden 
ehtoja.

Hallitus toteaa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt maksukehotuksesta huolimatta jäsenmaksunsa  
maksamatta.

5§

JÄSENMAKSU

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävästä vuotuisesta jäsenmaksusta päättää vuosikokous.  
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Jäsenmaksusta ohjataan vuosikokouksen päättämä euromäärä aluekerhojen toimintaan.
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6§

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan 
varsinaista jäsentä sekä heille valitut henkilökohtaiset varajäsenet ottaen huomioon alueellinen edustavuus. 
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vuosikokouksessa tapahtuvan valinnan jälkeen.

Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi ja jäsenistä puolet on vuosittain kerrallaan 
erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvitta-
vat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa arpa.

7§

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin 
tai rahastonhoitajan kanssa.
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8§

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös yhdistyksen hallintoa koskevine asiakirjoineen on an-
nettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee 
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§

KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Kutsut yhdistyksen kokouksiin julkaistaan Jyty –lehdessä, toimitetaan kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään 
seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

10§

LÄSNÄOLO- JA ÄÄNIOIKEUS KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä 
yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

- 7 -

JYTYSENIORIT RY SÄÄNNÖT



11§

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä huhti-toukokuussa.

Vuosikokouksessa

• esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

• päätetään seuraavan kalenterivuoden aikana perittävän jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun   
 suuruus sekä jäsenmaksusta aluekerhotoimintaan ohjattava osuus

• vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle

• valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja

• valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

• valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

• valitaan edustajat JYTY:n kokouksiin ja muihin järjestötilaisuuksiin

• käsitellään vähintään kaksi kuukautta ennen vuosikokousta hallitukselle jätetyt jäsenaloitteet

• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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12§

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden 
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

13 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) 
enemmistöllä annetuista äänistä.

14 §

YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) 
enemmistöllä annetuista äänistä.

Kun yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
luovuttamalla ne samaa tarkoitusta edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.
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