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1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Bioanalyytikot ry. Jäljempänä näissä
säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen
kotipaikka on Tampereen kaupunki ja sen toiminta-alueena Pirkanmaan
maakunta. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n,
jota jäljempänä näissä säännöissä kutsutaan liitoksi.

2§ TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä
edistää heidän ammattinsa kehittämistä ja ammattitietonsa ja -
taitonsa lisäämistä. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3§ YHDISTYKSEN TEHTÄVÄT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistysjärjestää kokouksia, kursseja
ja esitelmätilaisuuksia, tekee esityksiä jäseniä koskevista
ammatillisista ja koulutuksellisista kysymyksistä sekä toimii muuten
vastaavilla tavoilla yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

4§ TOIMINNAN EDELLYTYKSET
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa
kiinteätä ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia,
avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi järjestää myyjäisiä ja
asianmukaisella tavalla arpajaisia sekä harjoittaa ansiotoimintaa,
joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

5§ KIELI
Yhdistyksen kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

6§ YHDISTYKSEN JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä terveyden- ja
sosiaalihuollon tehtävissä toimivat koulutetut, terveydenhuollon
ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkityt laboratoriohoitajat ja
bioanalyytikot sekä peruskoulutuksessa olevat bioanalyytikko-
opiskelijat. Jäseniksi voivat päästä myös muussa kuin
laboratoriohoitajan / bioanalyytikon työssä toimivat tai ansiotyöstä
poissa olevat
koulutetut, terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin
merkityt laboratoriohoitajat ja bioanalyytikot. Jäseneksi pyrkivän
on lähetettävä kirjallinen jäsenhakemus liitolle, josta se
toimitetaan yhdistyksen hallitukselle hyväksyttäväksi. Liitto perii
jäseniltä jäsenmaksun. Lisäksi yhdistys voi periä jäseniltä
jäsenmaksun. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää liiton merkkiä.
Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti
toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Eläkkeellä
olevalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen
kokouksissa.

7§ EROAMINEN YHDISTYKSESTÄ
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen
katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun ilmoitus on annettu. Eronneen



Sivu: 2(4)

jäsenen velvollisuudet lakkaavat sen kalenterivuoden päättyessä,
jolloin hän erosi. Jos jäsen vaihtaa alueyhdistystä, on hänen
ilmoitettava erosta yhdistykselle jollakin edellä mainituista
tavoista ja lisäksi ilmoitettava kirjallisesti liittoon. Hallitus
voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen
tarkoitusperiä tai jättää yhdistystä kohtaan määrätyt
velvollisuutensa täyttämättä. Jäsenen katsotaan eronneen
yhdistyksestä, jos hän jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahdeksi
vuodeksi. Jäsen, jonka hallitus on erottanut yhdistyksen
tarkoitusperien vastaisesta toiminnasta, voi valittaa päätöksestä
yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän hallitukselle 30
päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Erottamispäätös tulee
voimaan kokouksen vahvistettua erottamisen tai 30 päivän määräajan
kuluttua umpeen, jos vaatimusta ei ole esitetty säädetyssä
järjestyksessä tämän ajan sisällä.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa.
Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään milloin yhdistyksen
kokous tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään 1/10
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
kirjallisesti anoo erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta
kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ennakkoon ilmoittautumalla.

9§ ASIOIDEN KÄSITTELY YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
Yhdistyksen kokouksessa, sääntömääräistä vuosikokousta lukuun
ottamatta, johtaa puhetta hallituksen puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Jos kumpikaan ei ole läsnä,
valitsee kokous puheenjohtajan. Yhdistyksen kokouksessa on
jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunniajäsenellä ei ole
äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Muut kuin vaalit ratkaistaan
siten, että päätökseksi tulee se esitys, jonka puolesta on annettu
yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi
tulee se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa,
vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksissa ovat oikeutettuja
jäsenten lisäksi olemaan läsnä liiton hallituksen jäsenet sekä muut
yhdistyksen kutsumat henkilöt. Heillä on niissä puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
lähetettävä jäsenille kirjallisesti tai kokouksesta on ilmoitettava
liiton lehdessä. Vuosikokouksesta on edellä mainituin tavoin
ilmoitettava vähintään 14 päivää ja ylimääräisestä vähintään 7
päivää ennen kokousta. Kokouksessa voidaan käsitellä myös muita kuin
kokouskutsussa mainittuja asioita, mutta ei voida tehdä niistä
päätöksiä.

11§ YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat
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ja ääntenlaskijat
- Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
- Vahvistetaan kokouksen esityslista
- Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
- Käsitellään edellisen vuoden varainhoitoa koskeva tilikertomus ja
siihen liittyvä toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan
tilinpäätös
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
- Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota
kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
- Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
- Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi
varatoiminnantarkastajaa
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma
- Päätetään jäsenmaksusta
- Käsitellään yhdistyksen tulo- ja menoarvio
- Valitaan yhdistyksen edustajat liiton kokoukseen
- Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
- Käsitellään esityslistassa mainitut asiat
Yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi tarkoitetut aloitteet on
jätettävä yhdistyksen hallitukselle kokousta edeltävän tammikuun 15.
päivään mennessä.

12§ YHDISTYKSEN HALLITUS
Hallituksen puheenjohtajan toimintakausi on kaksi vuotta.
Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen valitaan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan kuusi
varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen jäsenten tulee
olla yhdistyksen jäseniä. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain
erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoro arvalla.
Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Kesken toimikauttaan
hallituksen jäsenyydestä eronneen tilalle voi yhdistyksen kokous
valita uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi
kerrallaan. Sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan joko
keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja sekä neljä muista hallituksen jäsenistä on
läsnä. Hallituksen asiapäätökset tehdään siten, että päätökseksi
tulee se esitys, jonka puolesta
on annettu yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan,
päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa
kannattavansa. Vaaleissa tasatuloksen ratkaisee arpa.

13§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Yhdistyksen hallituksen tehtäviä ovat:
- johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen
kokousten päätösten mukaan
- valmistella kokouksissa esille tulevat asiat ja kutsua kokoukset
koolle
- hyväksyä ja erottaa tarvittaessa yhdistyksen jäsenet 7§ perustein
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- huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta sekä antaa
vuosikokoukselle selonteko varainhoidosta
- hoitaa muutyhdistyksen toimintaan kuuluvat asiat.

14§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös
tulee jättää toiminnantarkastajille tammikuun 31. päivään mennessä
ja näiden on palautettava tilit lausuntonsa ohella hallitukselle
viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

15§ NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
sekä hallituksen erikseen määräämät toimihenkilöt, aina kaksi
yhdessä.

16§ YHDISTYKSEN EROAMINEN LIITOSTA
Yhdistys voi erota liitosta tekemällä asiaa koskevan päätöksen
kokouksessaan. Eroamispäätökseen vaaditaan kaksi kolmasosaa (2/3)
äänestyksessä annetuista äänistä. Päätöksestä on ilmoitettava
kirjallisesti liiton hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai liiton
kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

17§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksen
päätöksellä, jota vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa
annetuista äänistä kannattaa. Ennen yhdistyksen sääntömuutoksen
rekisteröintiä on muutokset annettava liiton hallituksen
hyväksyttäviksi.

18§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä
vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa, joista
toinen on vuosikokous. Purkamispäätökseen vaaditaan vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) kummassakin kokouksessa äänestyksessä annetuista
äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan liitolle.

19§ SAAVUTETUT OIKEUDET

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.


