Helsingin lautamiesyhdistys ry
Helsingfors nämndemannaförening rf

SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Helsingin lautamiesyhdistys ry, Helsingfors nämndemannaförening rf ja sen
kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
- edistää jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa
- lisätä lautamiesosaamista
- toimia Helsingin käräjäoikeuden ja sen lautamiesten välisenä yhdyselimenä
- edistää valtakunnallisen lautamiestoiminnan kehitystä
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - järjestää keskustelu-, koulutus-, seminaari-, tutustumis-,
informaatio- ja juhlatilaisuuksia - pitää yhteyttä tarkoitustaan lähellä oleviin tahoihin
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi - vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta - toimeenpanna arpajaisia ja
rahankeräyksiä.
3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, kunnia- ja kannattajajäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi
yhdistyksen hallitus voi hakemuksen perusteella hyväksyä Helsingin käräjäoikeuteen valitun
lautamiehen. Varsinaisen jäsenen on erottava, kun jäsenen lautamiestoiminta päättyy Helsingin
käräjäoikeudessa.
Kannattajajäseneksi voidaan hakemuksen perusteella hyväksyä entiset lautamiehet. Kunniajäsenet
kutsuu vuosikokous. Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous valita henkilön, joka on
toiminut yhdistyksen puheenjohtajana yhdistystä merkittävästi edistävällä tavalla.
4. Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta,
maksutavasta ja -ajasta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä
ei peritä jäsenmaksua.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, siitä on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai siitä on ilmoitettava yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos
jäsen on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai muutoin laiminlyönyt ne velvollisuudet,
joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, yhdistyksen hallitus voi erottaa hänet. Jäsen, joka
on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa yhden (1) vuoden ajan, voidaan katsoa hallituksen
päätöksellä eronneeksi. Jäsenyydestä vapautuminen tapahtuu heti.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittava
puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten,
että puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen
aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai
ulkopuolelta tarvittaessa muut toimihenkilöt kuten sihteerin, taloudenhoitajan ja tiedottajan.
Yhdistykselle voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä laatia ja vahvistaa erillinen
toimintaohjesääntö.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi heistä yhdessä hallituksen jäsenen tai hallituksen erikseen määräämän henkilön kanssa.
8. Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivänä.
Tilintarkastajien on jätettävä hallitukselle lausuntonsa viimeistään maaliskuun 1. päivänä.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuussa.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, taikka jos vähintään
1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä tietyn asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.
Kutsu kokouksesta ilmoitetaan Helsingin käräjäoikeuden ja lautamieshuoneen ilmoitustauluilla tai
henkilökohtaisella kirjeellä. Vuosikokous voi määrätä muusta ilmoittamistavasta edellä mainittujen
lisäksi.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt - kokouksen puheenjohtaja - kokouksen sihteeri - kaksi
(2) pöytäkirjan tarkastajaa - kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
8. Päätetään jäsenmaksun suuruus, suorittamisaika ja -tapa
9. Valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja
10. Valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet
12. Päätetään kokouskutsutavasta sääntöjen 10 §:n mukaisesti
13. Käsitellään hallituksen valmistelemat muut asiat sekä jäsenten tekemät aloitteet
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti viimeistään tammikuun 15. päivänä niin, että
asia voidaan sisällyttää vuosikokouskutsuun.
12. Äänivalta
Yhdistyksen kokouksissa käyttävät puhe- ja äänivaltaa varsinaiset jäsenet, jotka määräpäivään
mennessä ovat maksaneet jäsenmaksunsa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on yhdistysten kokouksissa samat oikeudet kuin
varsinaisilla jäsenillä. Kannattajajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta.
13. Sääntöjen muuttaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta.
14. Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys päätetään purkaa, päätös siitä on tehtävä kahdessa (2) vähintään yhden (1) kuukauden
välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Jäljelle jäänyt omaisuus, varat ja arkisto tulee
luovuttaa muulle lautamiestoimintaa edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.

Nämä säännöt on hyväksytty 22.4.2003 yhdistysrekisteriin.

