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Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n

SÄÄNNÖT

1§
Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y.
ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2§
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Taksiliitto r.y.:een, jota näissä säännöissä nimitetään
Liitoksi.

3§
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsentensä
ammatillisia etuja, edistää toiminta-alueellaan taksiliikennettä harjoittavien henkilöiden ja yhteisöjen
yhteistoimintaa sekä edistää hyödyllisten uudistusten aikaansaamista autoliikenteen alalla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, neuvottelu- ja valistustilaisuuksia sekä virkistystoimintaa, kouluttaa uusia kuljettajia ja
jatkokouluttaa alalla jo olevia henkilöitä, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja paikkakunnan liikennettä
ja erityisesti taksiliikennettä koskevissa asioissa
viranomaisille sekä Liitolle.
Yhdistys voi hallita ja omistaa irtainta ja kiinteätä
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omaisuutta.Yhdistys ei harjoita puoluepoliittista toimintaa.
4§
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Helsingissä varsinaista taksiliikennettä harjoittava henkilö tai yhteisö, jolla on taksilupa, ja
jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy jäseneksi.
Jäsen voi olla yhdistyksessä kannattajajäsenenä
luopuessaan taksiliikenteen harjoittamisesta. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheja esityksenteko-oikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen johtokunta kutsua yhdistyksen hyväksi ansiokkaasti toimineen
henkilön.
Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä
päättää kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti
ansioituneen yhdistyksen jäsenen kunniapuheenjohtajaksi.
Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
5§
Jäsenen on halutessaan erota yhdistyksestä, ilmoitettava siitä johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti taikka ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsenvelvoitteet päättyvät kuuden kuukauden kuluttua eroilmoituksesta lukien.
Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä,
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mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksukauden
jäsenmaksua sitä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.
Jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan
ennen eroamishetkeä erääntyneet maksut.
Eroava jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin
yhdistykselle maksamiaan varoja.
6§
Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
toimii laissa mainittujen jäsenyyden ehtojen vastaisesti, ei noudata yhdistyksen tai Liiton sääntöjä ja
päätöksiä tai vahingoittaa ammattikunnan etuja
taikka toimii lain tai hyvien tapojen vastaisesti. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on
varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa
paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun
maksamatta jättäminen.
Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy.
Erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen
erottamishetkeä erääntyneet maksut yhdistykselle. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada maksuista mitään palautusta.
Erotettu jäsen voi halutessaan saattaa erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Pyyntö erottamisasian käsittelemiseksi
yhdistyksen kokouksessa on tehtävä yhdistyksen
johtokunnalle kahden viikon kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.
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7§
Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle
1) kertakaikkisen liittymismaksun
2) vuotuisen jäsenmaksun, joka muodostuu perusmaksusta sekä jäsenten omistamien tai hallitsemien luvanvaraisessa liikenteessä olevien autojen
lukumäärän mukaan lasketusta lisäjäsenmaksusta.
Liittymis- ja jäsenmaksun määrän määrää yhdistyksen vaalikokous.
Yhdistyksen kannattajajäsenet suorittavat yhdistyksen vaalikokouksen määräämän vuotuisen
kannattajajäsenmaksun.
Kunniajäseneltä tai -puheenjohtajalta ei peritä
jäsenmaksua.
Yhdistyksen kokous voi päättää, että jäseniltä
peritään ylimääräinen jäsenmaksu, joka ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin vuotuinen jäsenmaksu.
Jäsen joka on suorittanut yhdistykselle yhtäjaksoisesti yhdistysmaksunsa kahdenkymmenenviiden (25) vuoden ajan, on vapaa jäsenmaksun
perusmaksusta, mutta ei lisäjäsenmaksusta, ja
merkitään hänet vapaajäsenenä yhdistyksen jäsenluetteloon samoilla oikeuksilla kuin maksavat
jäsenetkin. Lisäksi hänelle annetaan ansiomerkki.
Yhteisöjäsenelle myönnetään vapaajäsenyys ja
yhteisöjäsenen liikenteestä vastaavalle henkilölle
ansiomerkki samoilla perusteilla edellyttäen kuitenkin, että liikenteestä vastaavana henkilönä on
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25 vuoden ajan ollut sama henkilö. Yhteisöjäsenen
vapaajäsenyys loppuu ja jäsenmaksut palautuvat
ennalleen, kun liikenteestä vastaava henkilö vaihtuu.
Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä
antaa ansiomerkin myös sellaiselle henkilölle, jonka katsotaan erikoisesti ansioituneen yhdistystoiminnassa.
Johtokunta voi vapauttaa yhdistyksen jäsenen
jäsenmaksusta kokonaan tai osittain määräajaksi
asevelvollisuuden tai muun vastaavan erityisen
syyn vuoksi.
Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua johtokunnan määräämään ajankohtaan mennessä, ei
ole oikeutettu saamaan yhdistyksen tarjoamia
jäsenetuja. Jäsen ei voi myöskään osallistua yhdistyksen kokouksiin, jos hän ei ole maksanut kokonaisuudessaan kokoushetkeen mennessä erääntyneitä jäsenmaksujaan. Jäsenen on tarvittaessa
esitettävä maksusta tosite.
8§
Yhdistyksen asioita hoitaa sen johtokunta, johon
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä
kahdeksan muuta varsinaista ja neljä varajäsentä,
jotka kaikki valitaan vaalikokouksessa.
Johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan ja varajäsenet vuodeksi kerrallaan. Joh6

tokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuorovuosina. Ensimmäisen kerran varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi ja tämän jälkeen
kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Aiemmat jäsenet voidaan valita uudelleen. Varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain puolet ensimmäisen kerran arvan perustella ja sen jälkeen vuoron mukaan.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen vähintään viiden
jäsenen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, läsnä ollessa.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
pu-heenjohtajan ääni.
9§
Johtokunnan tehtävänä on:
• valita yhdistykselle tarpeellinen henkilökunta
ja päättää henkilökunnan palkat ja palkkiot sekä
muut työsuhde-ehdot
• tehdä yhdistyksen kokouksen vahvistettavaksi
ehdotukset mahdollisten pysyvien tai tilapäisten
toimikuntien asettamiseksi
• hoitaa yhdistyksen taloutta
• määrätä jäsenmaksun ja lisäjäsenmaksun
maksamisen eräpäivä
• huolehtia yhdistyksen ja Liiton yhdistystä koskevien päätösten täytäntöönpanosta
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• valvoa taksiliikennettä koskevien kysymysten
esilletuloa toiminta-alueella ja ryhtyä niihin nähden
asian vaatimiin toimenpiteisiin
• antaa Liitolle, tarpeen tullen yhdistyksen kokousta kuultuaan, Liiton pyytämät lausunnot yhdistyksen toimialaa koskevissa kysymyksissä ja välittää omine lausuntoineen jäsentensä mahdollisesti
esiintuomat asiat liitolle
• pitää jäsenluetteloa
• kutsua koolle yhdistyksen kokous
10§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösasiakirjat tarvittavine pöytäkirjoineen ja muine liiteaineistoineen on annettava yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä.
Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään tilikauden päättymistä seuraavan helmikuun 15. päivään
mennessä.
11§
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi:
• helmi-maaliskuun aikana tilikokous
• loka-marraskuun aikana vaalikokous
Kokousten ajan ja paikan määrää johtokunta.
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Tilikokouksessa käsitellään:
• esitetään ja hyväksytään yhdistyksen vuosikertomus
• esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
• vahvistetaan tilinpäätös
• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
vastuuvelvollisille
• muut asiat, jotka kokoukselle on esitetty sekä
asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi
Vaalikokouksessa käsitellään:
• vahvistetaan johtokunnan puheenjohtajan ja
jäsenten sekä tilintarkastajien palkat ja palkkiot
• valitaan yhdistyksen varsinaisista jäsenistä johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä varajäsenet
• valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
• päätetään liittymismaksun, jäsenen perusmaksun, lisäjäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun määrä.
• esitetään talousarvioehdotus ja vahvistetaan
talousarvio
• esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle
• valitaan tarvittavat toimikunnat
• muut asiat, jotka kokoukselle on esitetty sekä
asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi
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Vaalit toimitetaan suljetuilla äänestyslipuilla tai
muulla kokouksen päättämällä tavalla.
12 §
Asiat, jotka jäsen haluaa yhdistyksen kokouksessa
käsiteltäväksi, tulee kirjallisesti ilmoittaa johtokunnan puheenjohtajalle tai johtokunnalle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.
13§
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin
kokous on niin päättänyt tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka kun vähintään 1/ 10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti pyytää.
14§
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla kokouksesta vähintään viisi päivää ennen
kokousta yhdistyksen julkaisemassa lehdessä tai
yhdistyksen paikkakunnalla ilmestyvässä laajalevikkisessä sanomalehdessä.
Yhdistyksen kokous voi päättää, että kokouskutsu voidaan lisäksi julkaista muulla tavalla, mutta
kuitenkin vähintään viisi päivää ennen kokousta.
Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan tässä mainitulla tavalla.
15§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, va10

rapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kaksi yhdessä
sekä se tai ne henkilöt, joille yhdistyksen johtokunta on erikseen myöntänyt henkilökohtaisen oikeuden nimen kirjoittamiseen.
16§
Yhdistyksen kokouksiin saavat osallistua varsinaisten jäsenien lisäksi kannattaja- ja kunniajäsenet, sekä yhdistyksen johtokunnan kutsumat henkilöt ja Liiton edustajat. Lisäksi kokous voi antaa
osallistumisoikeuden tarvittaessa myös muille
henkilöille. Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja ainoastaan yhdistyksen varsinaiset
jäsenet, joilla kullakin on yksi ääni kutakin maksettua autokohtaista lisämaksua kohden. Äänioikeutta
ei saa käyttää, jos kaikkia kokoushetkellä erääntyneitä jäsenmaksuja ei ole maksettu. Maksusta
on tarvittaessa esitettävä tosite. Henkilöjäsenen
on käytettävä äänioikeuttaan tai -oikeuksiaan
henkilökohtaisesti. Yhteisöjäsenen äänioikeutta
saa käyttää yhteisön liikenteestä vastaava henkilö.
17§
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta tai sääntöjen
muuttamisesta käsitellään yhdistyksen kokouksessa, jos ehdotus on tehty johtokunnalle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.
Purkamis- ja sääntöjen muuttamispäätöstä tulee
kannattaa vähintään 3/4 osaa kokouksessa annetuista äänistä.
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18§
Yhdistyksen kokouksen päätettyä yhdistyksen
purkamisesta, tulee yhdistyksen viimeisen kokouksen päättää, mihin yhdistyksen mahdolliset
varat luovutetaan.
Varat voidaan määrätä rekisteröidyille autoilijayhdistyksille tai -liitoille käytettäväksi ammattiautoilun jäsentoiminnan edistämiseen. Edellä mainittuun tarkoitukseen käytetään yhdistyksen varat
myös yhdistyksen tultua lakkautetuksi.
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19 §
Muissa kuin näissä yhdistyksen säännöissä mainituissa asioissa noudatetaan Suomen voimassa
olevan yhdistyslain säännöksiä.

