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1 Yhdistys

Yhdistyksen nimi Haaga-Helian opettajat HHO ry

Yhdistyksen kotipaikka Helsinki

Yhdistys toimii liiton määrittelemällä toiminta-alueella.

Yhdistyksen jäsenyys Yhdistys kuuluu jäsenenä SKO ry, SKO rf -
nimiseen liittoon (myöhemmin liitto).

2 Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on oppilaitos-, paikallis- tai aluetasolla
edistää ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen
sisällön ja aseman kehittämistä sekä toimia jäsentensä etujen
valvojana ja hyvinvoinnin tukijana.

Yhdistys tekee esityksiä, aloitteita, antaa lausuntoja, tiedottaa,
järjestää kokouksia ja koulutusta sekä pitää yhteyttä omaan liittoon
ja muihin järjestöihin. Yhdistys huolehtii jäsenten edunvalvonnasta,
järjestö-ja koulutuspoliittisista asioista yhteistyössä OAJ:n
alueellisten toimielinten kanssa. Lisäksi yhdistys on yhteistyössä
tarvittaviin sidosryhmiin.

3 Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä ammatillisella toisella ja korkea-
asteella toimivat henkilöt.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Liittyminen Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselta.

Eroaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen tehtävä siitä
kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoitettava eroaminen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi.

Erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin
yhdistyksen tarkoitusta tai muuten rikkoo näitä sääntöjä tai tehtyjä
päätöksiä tai joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmelta (3)
kuukaudelta.

Jäsenmaksu

Jäsen suorittaa yhdistykselle yhdistyksen vuosikokouksen määräämän,
kalenterikuukausittain määräytyvän varsinaisen jäsenmaksun. Lisäksi
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jäsenet maksavat myös jäsenmaksua Opetusalan ammattijärjestö OAJ
ry:Ile ja liitolle.

Yhdistyksen varsinainen jäsenmaksu määrätään prosentuaalisena
osuutena jäsenen ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista.
Niiden jäsenten osalta, joilla ei ole ansiotuloja, käytetään
jäsenmaksuperusteena yhdistyksen vuosikokouksen päättämää
euromäärää.

Varsinaisen jäsenmaksun lisäksi jäsen on velvollinen suorittamaan
yhdistyksen vuosikokouksen päättämän mahdollisen ylimääräisen
jäsenmaksun.

4 Päätösvalta

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jonka päätökset
toimeenpanee yhdistyksen hallitus.

5 Päätöksenteko

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-kesäkuussa. Tarvittaessa
hallitus kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen.

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen. Kirjeitse tai
sähköpostitse lähetettävä kokouskutsu varsinaiseen kokoukseen on
toimitettava jäsenille vähintään viikkoa aikaisemmin ja
ylimääräiseen kokoukseen vähintään kolme (3) päivää aikaisemmin.

Hallitus voi päättää, että yhdistyksen vuosikokouksessa on käytössä
myös etäosallistuminen sähköisessä kokousympäristössä.
Etäosallistumismahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa.

Jokaisella yhdistyksen kokouksessa läsnäolevalla jäsenellä on yksi
ääni.

1. Varsinaiset sääntömääräiset vuosikokousasiat
- käsitellään yhdistyksen hallituksen laatima edellisen vuoden
vuosikertomus
- käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja
toiminnantarkastuskertomus/tilintarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä
- vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja kantotapa
- valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
- valitaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenet ja varajäsenet
seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
- hyväksytään yhdistyksen hallituksen laatima seuraavan vuoden
vuosisuunnitelma ja talousarvio
- valitaan yksi tai kaksi (1 tai 2) toiminnantarkastajaa tai yksi
tai kaksi (1 tai 2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa
- valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat eri
yhteisöjen toimielimiin
- nimetään yhdistyksen ehdokkaat liiton valtuuskuntaan joka neljäs
vuosi valtuuskuntakokousta edeltävänä vuonna äänioikeutetuista
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henkilöjäsenistä ja
- nimetään yhdistyksen ehdokkaat liiton hallitukseen vuosittain ja
puheenjohtajaehdokkaat joka neljäs vuosi äänioikeutetuista
henkilöjäsenistä.

2. Käsitellään muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut ja
työjärjestykseen otetut asiat

6 Hallinto

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit
päätetään 31. joulukuuta. toiminnantarkastajan/
toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan/tilintarkastajien on
annettava lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
vuosikokousta.

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja
ja 2-8 vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä ja 1-5
varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Hallitus nimeää yhden tai useamman yhteysopettajan hoitamaan
yhteydenpitoa liiton ja jäsenten välillä. Hallitus voi valita
avukseen muita tarpeellisia toimihenkilöitä.

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja kutsuu
hallituksen kokoon.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet hallituksen
jäsenistä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm.
- vastata yhdistyksen sääntöjen mukaisesta toiminnasta
- vastata jäsenhankinnasta, pitää jäsenluetteloa sekä toimittaa
jäsentiedot liitolle
- valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
- hoitaa yhdistyksen taloutta sekä laatia yhdistyksen
vuosisuunnitelma, talousarvio ja vuosikertomus
- ylläpitää yhteyksiä liiton ja jäsenten välillä ja antaa liitolle
tämän pyytämiä tietoja ja lausuntoja
- välittää tiedon jäsenyhdistyksen ehdokkaista liiton valtuuskunnan
jäseniksi, liiton hallituksen jäseniksi ja liiton hallituksen
puheenjohtajiksi vaalipiirikokoukselle valtuuskunnan hyväksymän
vaali- ja menettelytapaohjeen mukaisesti
- huolehtia aloitteet ja kannanotot perusteluineen liiton
hallitukselle tai piirikokoukselle
- tehdä liiton hallitukselle esitykset ansioituneiden jäsenten
palkitsemisesta.

7 Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja.

8 Yleisiä säännöksiä
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Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä varsinaisessa kokouksessa
2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Liiton hallituksen on
hyväksyttävä sääntömuutokset.

Yhdistys noudattaa toiminnassaan myös liiton sääntöjä ja ohjeita
sekä yhdistyslakia.

Päätös yhdistyksen purkautumisesta tehdään samassa järjestyksessä
kuin sääntöjen muutoksetkin.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jäänyt omaisuus
liitolle.


