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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT   

Nimi:   Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry  

  

Kotipaikka:  Jyväskylä 

Osoite:   Matarankatu 4   

  40100 Jyväskylä 

Rekisterinumero: 159.563 

Merkitty rekisteriin: 12.11.1993 

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kau-

punki. Yhdistys on Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n jäsen. 

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA 

Yhdistys on työttömien edunvalvonta- ja työllistämisjärjestö. Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST 

ry on sitoutumaton työttömien etujärjestö, joka toimii työttömien työnsaannin edistämiseksi, elä-

mänlaadun ja toimeentulon parantamiseksi sekä tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

edistämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työttömien omaehtoista toimintaa 

heidän etujensa ja oikeuksiensa puolesta. Se harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää tiedo-

tus- ja virkistystilaisuuksia, harrastustoimintaa työttömille ja omalle henkilökunnalleen. Toiminnan 

tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoi-

tuksia, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai 

ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituk-

sen toteuttamiseen taikka joka on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistys ylläpitää ruokala- 

ja pitopalvelua sekä kädentaitopajaa. 

 

3 § JÄSENET 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä työttömänä oleva Suomessa asuva henkilö. Työttö-

mäksi katsotaan työtön työnhakija, lomautettu työttömyyskorvausta saava, työttömänä koulutukses-

sa oleva, työllisyysmäärärahoin työllistetty sekä työttömyyseläkkeellä oleva.  Yhdistyksen kannatusjä-

seneksi voi liittyä kuka tahansa luonnollinen henkilö. Yhteisöjäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys 

tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö.  Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään, jos jäseneksi liittymisen 
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ehto täyttyy. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. Jä-

sen, joka ei ole kahteen edelliseen tilikauteen maksanut jäsenmaksua katsotaan eronneeksi. Varsi-

naisilta, kannatus- ja yhteisöjäseniltä perittävä jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät jäsenyyden voimassaoloajan. 

 

4 § HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja ja 6-8 hallituksen varsi-

naista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenten toimikau-

si on kaksi vuotta, kuitenkin niin, että vuosittain erovuorossa on puolet hallituksen jäsenistä, ensim-

mäisen vuoden osalta erovuoroisuuden määrää arpa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheen-

johtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi kutsua sihteeriksi myös hallituksen 

ulkopuolisen henkilön. Toiminnanjohtaja toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä. Hallitus kokoon-

tuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään yhden 

kolmasosan (1/3) hallituksen jäsenistä kutsumana.  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan 

tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertai-

sella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 

kuitenkin arpa. 

 

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen siihen oikeuttama henkilö ku-

kin yksin. 

 

6 § TILIT 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintar-

kastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa 

hallitukselle kahta viikkoa ennen vuosikokousta. 

 

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN  

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vuosikokouksen päättä-

mällä tavalla, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu sanoma-

lehdessä sekä ilmoittamalla yhdistyksen ilmoitustaululla vähintään yksi viikko ennen kokousta. Koko-

uskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 
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8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun 

mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 

sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on 

jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Kannatusjäsenillä 

on kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus. Yhteisöjäsenenä olevan jäsenyhteisön puolesta on kokouk-

sessa puheoikeus yhdellä sen valtuuttamalla henkilöllä. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, 

jota on kannattanut yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin 

päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. 

 

9 § VUOSIKOKOUS 

1. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto. 

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 

3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus. 

4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi. 

5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (6-8) 

6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitet-

tava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta. 

 

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyk-

sen kokouksessa, jos vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyk-

sen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään pykälän kaksi toisen lauseen määrittämään tarkoituk-

seen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 

käytetään varat samaa tarkoitukseen. 

 

11 § LOPPUSÄÄDÖS 

Sääntöjen ohella noudatetaan yhdistys- ym. lakeja. 


