
Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaföreningen r.y. 
 

Metallurgijaoston johtosääntö 
 

Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 12.08.2008 
 

 
1§ 
Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaföreningen r.y.:n sääntöjen 2§:n mukaisesti yhdistyksen 
metallurgian alalla toimivat jäsenet muodostavat Metallurgijaosto-nimisen jaoston. 
 
Jaoston tarkoituksena on edistää jäsentensä ammatillista tieto-taitoa ja yhteistoimintaa sekä 
edistää metallurgian alan tunnettavuutta ja arvostusta. Jaosto tukee toiminnallaan kaikin tavoin 
yhdistyksen hallituksen ja pääsihteerin tehtävien toimeenpanoa sen toimialaa ja jäsenistöä 
koskevissa kysymyksissä. 
 
 
2§ 
Jaosto voi tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestää esitelmä-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia 
sekä tutustumismatkoja toimialansa kohteisiin. Lisäksi jaosto voi yhdistyksen välityksellä olla 
yhteistoiminnassa muiden samalla alalla toimivien yhteisöjen ja henkilöiden kanssa. 
 
Julkisille ja yksityisille tahoille tarkoitetuista esityksistä ja muista jaoston toimialaan liittyvistä 
huomattavista toimenpiteistä ja aloitteista on kuitenkin tehtävä ehdotus yhdistyksen hallitukselle, 
joka harkintansa mukaan esittää ne edelleen yhdistyksen nimissä. 
 
 
3§ 
Jaoston jäseneksi hyväksytään jokainen yhdistyksen varsinainen ja nuori jäsen, joka ilmoittautuu 
jaoston sihteerille jäsenluetteloon merkitsemistä varten. Jaoston sihteeri toimittaa ilmoituksen 
edelleen yhdistyksen pääsihteerille. Varsinainen jäsen voi olla useamman jaoston jäsen. 
 
Jäsen voi siirtyä ja varsinainen jäsen liittyä myös toisen jaoston jäseneksi ilmoittamalla siitä 
molempien jaostojen sihteereille ja nämä edelleen yhdistyksen pääsihteerille. 
 
 
 
4§ 
Jaoston jäsenyydestä ei peritä erillistä liittymis- eikä vuosimaksua. 
 
 
5§ 
Jaoston asioista päättää jäsenkokous, jonka jaoston johtokunta kutsuu tarvittaessa koolle. Kutsu 
kokoukseen on annettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jaoston jäsenille postitetuilla 
kirjallisilla ilmoituksilla tai sähköpostilla. 
 



Näin kutsuttuna kokous on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään kaksikymmentä jaoston 
varsinaista jäsentä. 
 
Jäsenkokoukseen osallistuvilla nuorilla jäsenillä ei ole äänioikeutta. 
 
Jäsenkokoukseen on oikeutettu osallistumaan myös jaostoon kuulumaton yhdistyksen varsinainen 
jäsen, mutta ilman äänioikeutta. 
 
Jäsenkokouksesta on muutoin soveltuvin osin voimassa mitä yhdistyksen kokouksesta on 
säädetty tai määrätty. 
 
 
6§ 
Jaoston vuosikokous on jäsenkokous, joka pidetään yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. 
 
Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 
 Johtokunnan toimintakertomus edelliseltä vuodelta; 
 Jaoston johtokunnan vaali; 
 Toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle; 
 Muut asiat. 
 
 
7§ 
Jaoston asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä 
kahdesta kuuteen muuta jäsentä. 
 
Johtokunnan puheenjohtajan ja sihteerin valitsee jaoston vuosikokous kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan ja muut jäsenet vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan 
keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. 
  
Johtokunnan jäseneksi voidaan valita enintään kolmena peräkkäisenä vuotena.  
 
Johtokunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi voidaan valita aiemmista 
toimikausista riippumatta. 
 
Johtokunnan jäseneksi voidaan valita vain jaoston varsinaisia jäseniä. 
 
Johtokunnan vaalia valmistelemaan voi toimiva johtokunta nimetä toimikunnan, joka tekee 
vuosikokoukselle ehdotuksensa johtokunnan kokoonpanosta. 
 
Johtokunnan vaali suoritetaan vaadittaessa suljetulla lippuäänestyksellä. 
 
 
8§ 
Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, näiden joukossa puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja on läsnä ja kun kutsu on lähetetty kaikille johtokunnan jäsenille. 
 



Johtokunnasta on muutoin soveltuvin osin voimassa mitä yhdistyksen sääntöjen 12§:ssä 
määrätään yhdistyksen hallituksesta. 
 
 
9§ 
Jaoston nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä. 
 
 
10§ 
Jaoston kulut suoritetaan varoista, jotka yhdistys on jaoston käyttöön myöntänyt. Jaoston raha-
asioiden hoidosta huolehtii jaoston sihteeri yhdistyksen taloudenhoitajan kanssa. 
 
 
11§ 
Jaoston lopettamisesta päättää yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksestä. 


