SUOMEN ERGONOMIAYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Uudet säännöt on käsitelty yhdistyksen vuodelta 1992 peräisin olevien sääntöjen edellyttämällä
tavalla ja hyväksytty sääntömääräisissä kokouksissa 27.3.2003 ja 28.10.2003.

1. YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Suomen Ergonomiayhdistys ry, Finlands Ergonomiförening rf, ja
kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä
nimeä Finnish Ergonomics Society.
2. KOTIPAIKKA
Helsinki.
3. KIELI
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, kuitenkin siten, että rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on
suomi.
4. YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ergonomiatoimintaa ja sen perustana olevaa työtieteellistä
koulutusta ja tutkimusta Suomessa. Yhdistys pyrkii lisäämään ergonomiaan liittyvää tietoutta sekä
vaalimaan hyvää yhteisymmärrystä alalla työskentelevien keskuudessa.
5. TOIMINTA
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä
pitää yhteyttä kansallisiin ja kansainvälisiin ergonomian piirissä vaikuttaviin yhdistyksiin, työpaikkoihin, koulutus- ja tutkimuslaitoksiin, viranomaisiin ja muihin yhteisöihin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää kursseja, seminaareja ja kongresseja sekä kustantaa
ja julkaista ergonomiaa käsittelevää materiaalia.
6. JÄSENET
Yhdistyksellä on neljänlaisia jäseniä:
- perustajayhteisöjäseniä,
- yhteisöjäseniä,
- henkilöjäseniä sekä
- kunniajäseniä.
Perustajayhteisöjäsenet ovat Rationalisointiliitto ry, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskuksen
Kannatusyhdistys ry. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö. Henkilöjäseniksi
voidaan hakemuksesta hyväksyä ergonomiaa työssään käyttäviä tai muuten ergonomiasta kiinnostuneita henkilöitä.

Jäseneksi ottamisesta päättää hallitus. Halutessaan erota yhdistyksestä jäsenen on ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän muistutuksista
huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa kahden tilikauden ajan. Jos jäsen syyllistyy
tekoon, joka on lain tai hyvän tavan vastainen tai toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti, hänet
voidaan erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätöksen tekee jälkimmäisessä tapauksessa yhdistyksen
kokous hallituksen esityksestä.
7. YHDISTYKSEN KUNNIAJÄSENET
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on tehokkaasti edistänyt yhdistyksen
toimintaa. Kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä yhdistyksen hallitukselle perusteltu kirjallinen
esitys, jonka vähintään kaksi yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä on allekirjoittanut. Hallituksen on
esitettävä ehdotus ja oma lausuntonsa yhdistyksen kokouksessa. Kunniajäseneksi hyväksyminen
edellyttää, että sen puolesta on annettu vähintään 4/5 äänistä yhdistyksen kokouksessa.
8. JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksuista
ovat vapaat yhdistyksen perustajayhteisö- ja kunniajäsenet sekä pysyvästi eläkkeelle siirtyneet yhdistyksen jäsenet. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on kolme kertaa henkilöjäsenen maksu.
9. HALLINTO
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista
jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin, rahastonhoitajan ja tarpeelliset toimihenkilöt. Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Varajäsenten toimikausi on yksi vuosi.
Hallituksen kutsuu kokoon sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai
kun kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme
muuta jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa arpa.
10. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa. Juoksevissa raha-asioissa rahastonhoitaja on yksin oikeutettu kirjoittamaan
yhdistyksen nimen.
11. KOKOUKSET
Yhdistys kokoontuu kokouksiin hallituksen kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään 10 jäsentä tai vähintään 1/10 kaikista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erikseen ilmoittamansa asiaa varten
vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jokaiselle jäsenelle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat. Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan, mikäli

yhdistyslain 24 §:stä ei muuta johdu, ottaa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, jos kokous
vähintään 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä niin päättää.
Yhdistyksen kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
- avataan kokous,
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
- valitaan kokouksen sihteeri ja puheenjohtaja,
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
- hyväksytään esityslista,
- käsitellään asiat, jotka kokouskutsussa on esitetty tai kokous jäsenen ehdotuksesta päättää käsitellä.
Kevät- ja syyskokouksessa käsitellään lisäksi erikseen mainitut asiat.
Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on henkilö-, yhteisö-, perustajayhteisö- ja kunniajäsenillä.
Kaikilla jäsenillä on yhdistyksen asioista äänestettäessä käytössään yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksella on ylin päätösvalta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä jäljempänä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
Määräenemmistöä edellytetään, kun asia koskee
- yhdistyksen sääntöjen muutosta, jolloin vaaditaan vähintään 2/3 äänten enemmistö,
- yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen jäsenen erottamista, jolloin vaaditaan vähintään 3/4
enemmistö.
Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.
12. VARSINAISET KOKOUKSET
Varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa
ja syyskokous elo-marraskuussa.
Kevätkokouksessa
- esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto,
- käsitellään toimintakertomus,
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
Syyskokouksessa
- vahvistetaan toimintasuunnitelma,
- vahvistetaan taloussuunnitelma seuraavalle toimikaudelle,
- määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle,
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle,
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
13. TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit tarkastaa kaksi vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan
valittua tilintarkastajaa. Tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä viimeistään kuukautta
ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

14. SÄÄNTÖJEN MUUTOS, YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta taikka yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Asia on saatettava vähintään kuukautta ennen ensimmäistä kokousta yhdistyksen jäsenten tietoon 11 §:ssa mainitulla
tavalla.
Kun asianmukaisessa järjestyksessä on päätetty yhdistyksen purkamisesta, yhdistyksen kokouksen
on päätettävä, millä tavalla yhdistyksen varat käytetään sääntöjen 4 §:ssa mainitun tarkoituksen
toteuttamiseen. Kuitenkin on aina otettava huomioon lahjoitettujen tai jälkisäädöksellä määrättyjen
varojen suhteen lakikirjassa tai jälkisäädöksessä mahdollisesti mainitut ehdot.
15. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.
Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

