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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Suomen Ajokyvynarvioitsijat ry (epävirallinen lyhenne Sakry),
kotipaikkana Kouvola

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on ajokyvynarvioitsijoiden ammattitaidon
ja osaamisen edistäminen jäsentensä keskuudessa sekä ylläpitää
yhteis- ja kehitystyötä eri sidosryhmien kanssa. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta jäsenilleen
säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Koulutuksien ja kokeiden
järjestämisestä vastaa vuosittain valittava jäsenistöstä koostuva
koulutusryhmä. Yhdistys voi antaa ohjeita ja suosituksia
jäsenistölleen.

Yhdistyksen jäsenen toimintaa ohjaavia arvoja ovat:
1. Asiakkaalla on ihmisarvo, jota tulee kunnioittaa ja se tulee
huomioida kaikessa toiminnassa
2. Liikenteen kokonaisturvallisuus on tärkein ajokykyarvioita
ohjaava tekijä
3. Muita toimintaa ohjaavia tekijöitä ovat vastuun kantaminen
yleisestä liikenneturvallisuudesta, henkilön yksilöllisten tarpeiden
huomioimisesta, sekä arvioinnin puolueettomuudesta ja
rehellisyydestä toimia yhteiskunnan asettamien velvoitteiden
mukaisesti

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä
tai immateriaalioikeuksia.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen henkilö,
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy
hakemuksesta hallitus seuraavassa kokouksessaan. Jäsenyyden
edellytyksenä on, että henkilö on vähintään 7 vuoden ajan toiminut
päätoimisena liikenneopettajana ja hänellä on voimassa oleva
liikenneopettajalupa tai henkilö on toiminut muussa
liikenneturvallisuustyössä vähintään 7 vuoden ajan ja hänellä on
voimassa oleva liikenneopettajalupa. Jäsenen on oltava joko
yrittäjänä tai työsuhteessa yrityksessä taikka koulutuskeskuksessa,
jolla on autokoululupa. Jäsenyyden edellytyksenä on riittävä
nuhteettomuus, jonka henkilö jäsenyyttä hakiessaan vakuuttaa.
Jäsenellä ei saa olla merkintöinä vakavia taikka törkeitä
rikostuomioita. Hakiessaan jäsenyyttä henkilön pitää osoittaa
riittävä tietämys ajoterveydestä toimiakseen ajokyvynarvioitsijana.
Riittävä tietämys osoitetaan Suomen Ajokyvynarvioitsijoiden
järjestämällä tasokokeella. Jäsenyyden ylläpitämiseksi, tasokoe
tulee suorittaa vähintään joka kolmas vuosi hyväksytysti.

Jäsenoikeus on henkilökohtainen, jäsenoikeus ei koske henkilön
yritystä tai sen henkilökuntaa, taikka henkilön työpaikan muuta
henkilökuntaa tai työnantajaa. Jäsenellä on henkilökohtainen oikeus
käydä yhdistyksen järjestämissä koulutuksissa sekä kokouksissa.
Jäsenellä on henkilökohtainen oikeus käyttää yhdistyksen tuottamaa
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jäsenille tarkoitettua materiaalia ja tunnuksia.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous. Kokoukseen ja koulutukseen
osallistumisen edellytyksenä on kuluvan vuoden maksettu jäsenmaksu.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja,
mutta ovat oikeutettuja osallistumaan yhdistyksen jäsenilleen
järjestämiin tilaisuuksiin.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksi
vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa valittuna puheenjohtaja, sekä
2-4 varsinaista jäsentä sekä varajäsen. Hallituksen toimikausi on
vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
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.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään
vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Jäsen voi
valtuuttaa asiamiehen käyttämään ääntänsä. Jäsenen valtuuttaman
asiamiehen tulee olla Suomen Ajokykyarvioitsijoiden jäsen.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo-
ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
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Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten
tilalle
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

11. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota kirjallisella ilmoituksella hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa ilmoituksella,
joka merkitään yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan
heti ja samalla eronnut luopuu kaikista oikeuksistaan yhdistykseen.
Kuluvan vuoden jäsenmaksua ei palauteta riippumatta jäsenyyden
päättymisen syistä. Mahdolliset maksamattomat jäsenmaksut on
kuitenkin velvollisuus suorittaa viipymättä.

Jäsenelle, joka ei noudata näitä sääntöjä tai niiden nojalla tehtyjä
päätöksiä tai muutoin menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen tai sen jäsenen
toimintaa, voi hallitus antaa kirjallisen varoituksen erottaa
yhdistyksestä määräajaksi tai kokonaan. Erottamisesta päättää
hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Erottamispäätös on
tehtävä kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista
äänistä. Erotettavalle on viimeistään ennen äänestystä varattava
tilaisuus selityksen antamiseen erottamisesta päättävässä
kokouksessa. Lisäksi hallituksen tulee erottaa jäsen, joka ei enää
täytä yhdistyksen liittymisen vaadittavia jäseneksi pääsyn
edellytyksiä, tai ei ole suorittanut määräaikana jäsenyyden
ylläpitämiseksi vaadittuja tasokokeita, tai sääntöjen mukaisia
maksuja yhdistykselle.

Jäsen, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, menettää kaikki ne
oikeudet, joihin yhdistyksen jäsenyys oikeuttaa. Hallitus voi katsoa
eronneeksi yhdistyksestä jäsenen, joka on jättänyt maksamatta näiden
sääntöjen mukaisen erääntyneen jäsenmaksun kuukausi eräpäivän
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jälkeen. Eronneeksi katsotulla on oikeus hakea uudelleen yhdistyksen
jäsenyyttä ja hänet voidaan hyväksyä jäseneksi näiden sääntöjen
mukaisesti uutena jäsenenä.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.


