SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y.
FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f.
SÄÄNNÖT
1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands
Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää osaamista hitsausalalla, vaikuttaa
hitsauksen tuntemuksen lisääntymiseksi ja edistää hitsauksen eri osaalueiden kehitystä. Näitä päämääriä yhdistys pyrkii toteuttamaan:
1. tekemällä yhteistyötä muiden kotimaisten ja ulkomaisten vastaavien
järjestöjen kanssa.
2. myötävaikuttamalla hitsausalan osaamisen kasvattamiseen, standardien
aikaansaamiseen sekä
3. yhdistämällä alalla toimivia klubitoiminnan avulla
Tehtäviensä ja tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys voi ylläpitää riittävää
hallintoa ja harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallistuville
voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys on poliittisesti
sitoutumaton.
3§ Kieli
Yhdistyksen virallisina kielinä ovat suomi ja ruotsi.
4§ Jäsenet ja jäsenyys
Yhdistyksen jäsenet ovat:
1. henkilöjäseniä
2. ainaisjäseniä
3. yhteisöjäseniä
4. kunniajäseniä
5. nuorisojäseniä
Yhdistyksen jäseniksi voi kuulua henkilö- ja yhteisöjäseniä. Henkilöjäseniksi
voivat liittyä yksityishenkilöt. Nuorisojäseneksi hyväksytään opiskelijoita.
Henkilö- ja nuorisojäsenet suorittavat yhdistyksen kutakin vuotta varten
vahvistaman jäsenmaksun. Ainaisjäseniä ovat ne henkilöjäsenet, jotka
ennen 1993.01.01 ovat olleet yhdistyksen jäseninä yhtäjaksoisesti 20 vuotta.

Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilöitä, jotka erittäin ansiokkaasti
ovat vaikuttaneet hitsaustekniikan kehittämiseksi tai toimineet yhdistyksen
tarkoitusperien hyväksi. Ainais- ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.
Yhteisöjäseniä ovat osakeyhtiöt, säätiöt, rekisteröidyt yhdistykset, koulut ym.
oikeuskelpoiset yhteisöt. Ne suorittavat yhdistyksen kutakin vuotta varten
vahvistaman vuosimaksun.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä,
ilmoittakoon siitä yhdistykselle. Yhdistys voi myös erottaa jäsenmaksunsa
maksamatta jättäneen jäsenen.
5§ Hallitus
Yhdistyksen hallituksen muodostavat yhdistyksen puheenjohtaja ja 1. ja 2.
varapuheenjohtaja sekä yhdeksän jäsentä ja kuusi varajäsentä. Hallituksen
varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan,
siten, että vuosittain erovuorossa on 3 jäsentä ja 2 varajäsentä.
6§ Hallitus ja hallituksen tehtävät
1. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
2. palkata ja irtisanoa yhdistyksen virkailijat
3.kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät
asiat
4. valvoa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta sekä hyväksyä
toimintaohjeet
5. vastata jäsenluettelon ylläpitämisestä
7§ Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kolmeksi vuodeksi
kerrallaan, kuitenkin niin, että vuosittain ainoastaan yksi vaihtuu.
Puheenjohtajan tehtävänä on:
1. johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa,
2. edustaa yhdistystä
3. valvoa ja ohjata yhdistyksen virkailijain toimintaa.
1. ja 2. varapuheenjohtaja suorittavat mainitussa järjestyksessä
puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estyneenä.
8§ Kokoontuminen ja päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on päätösvaltainen, jos ainakin
puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista sekä viisi jäsentä, joista
ainakin kolme varsinaista jäsentä, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan voittaa puheenjohtajan
kannattama mielipide.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hallituksen määräämät
henkilöt.
10§ Tilit
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne annettava
tilintarkastajien tarkastettavaksi ennen seuraavan maaliskuun 15. päivää.
Tilintarkastajien on seuraavan huhtikuun 1. päivään mennessä jätettävä
hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu
tilintarkastuskertomuksensa.
11§ Kokoukset
Yhdistyksen on pidettävä vähintään kaksi kokousta vuodessa: vuosikokous ja
vaalikokous. Lisäksi kokouksia pidetään hallituksen katsoessa ne
tarpeellisiksi ja sen määräämillä paikkakunnilla. Jos vähintään 25 jäsentä
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää yhdistyksen kokoon
kutsumista on hallituksen se tehtävä.
Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä, ja käsitellään siinä
seuraavat asiat:
1. esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
2. esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien kertomus,
3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä, sekä
4. päätetään muista kokouskutsuissa mainituista asioista.
Vaalikokous pidetään marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan puheenjohtajat 7§:n mukaisesti,
2. valitaan uudet jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle,
3. valitaan seuraavaksi vuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heidän
varamiehensä,
4. vahvistetaan talousarvio seuraavaa vuotta varten ja määrätään seuraavan
vuoden jäsenmaksut,
5. vahvistetaan kunkin yhteisöjäsenen äänimäärä,
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten,
7. päätetään, miten yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava, sekä
8. päätetään muista kokouskutsuissa mainituista asioista.
Vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei erikoisesti vaadita
lippuäänestystä. Vaali- ja vuosikokouksista on ilmoitettava yhdistyksen
päättämällä tavalla vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää, sekä muista
kokouksista samalla tavalla vähintään viikkoa ennen kokouspäivää. Vaali- ja
vuosikokousten ilmoituksista tulee käydä selville kokouksissa käsiteltävät
asiat.

Yhteisöjäsenen edustaja äänestää yhteisön äänimäärän mukaan.
Henkilöjäsenillä on yksi ääni kullakin.
12§ Paikallisosasto
Yhdistyksen jäsenet voivat eri paikkakunnilla muodostaa paikallisosastoja,
jotka noudattavat yhdistyksen hallituksen laatimia ja vahvistamia yhteisiä
sääntöjä.
13§ Sääntöjen muutokset
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on ensin käsiteltävä yhdistyksen
hallituksessa ja sen jälkeen esitettävä yhdistyksen kokoukselle. Jos ehdotus
saa tällöin puolelleen vähintään 3/4 annetuista äänistä, on se hyväksytty. Jos
ehdotus hyväksytään pienemmällä enemmistöllä, on se esitettävä uudelle
yhdistyksen kokoukselle, joka pidetään vähintään kuukausi edellisen
kokouksen jälkeen, ja on ehdotus lopullisesti hyväksytty, jos se tässä
kokouksessa saa yksinkertaisen enemmistön.
14§ Toimintaohjeet
Sääntöjä täydennetään tarvittaessa toimintaohjeilla, joiden tarkoitus on antaa
lähempiä ohjeita siitä tavasta, jolla yhdistyksen asioita tulee hoitaa. Ne
sisältävät toisaalta toiminnan suuntaa ja henkeä ohjaavia periaatteita sekä
toisaalta määräyksiä asioiden käytännöllisessä hoitamisessa noudatettaviksi
menettelytavoiksi.
15§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä kahdessa peräkkäisessä
vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jos
ehdotus saa kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä.
Yhdistyksen omaisuus on silloin luovutettava hitsaustekniikkaa edistävään
tarkoitukseen, mikä määrätään siinä yhdistyksen kokouksessa, jossa
purkaminen lopullisesti päätetään.
16§ Muissa suhteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y.
FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f.
PAIKALLISOSASTOJEN SÄÄNNÖT
1 § Paikallisosaston nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y. N:n
paikallisosasto ja kotipaikka A. Sen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää
Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen paikallisosaston toimialueella asuvien
jäsenten harrastusta hitsaustekniikkaan ja sen edistämiseen.
2 § Paikallisosaston jäseneksi pääsee jokainen Suomen Hitsausteknillisen
yhdistyksen jäsen, joka ilmoittautuu paikallisosaston sihteerille. Jäsen, joka
haluaa erota paikallisosastosta, ilmoittakoon siitä paikallisosaston sihteerille.
3 § Paikallisosaston virallisina kielinä ovat suomi ja/tai ruotsi.
4 § Paikallisosaston jäsenyys on maksuton. Paikallisosastojen menoja varten
yhdistys myöntää paikallisosastolle mahdollisuuksien mukaan käyttövaroja.
5 § Paikallisosaston hallituksen muodostavat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että
vuosittain ainoastaan toinen vaihtuu, ensimmäisenä vuonna valitaan
puheenjohtaja. Varsinaiset jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi siten, että
joka vuosi on kolme jäsentä eroamisvuorossa. Varajäsenet valitaan vuodeksi
kerrallaan ja valinta suoritetaan siten, että nimitetään varajäsen 1 ja
varajäsen 2, jotka tässä järjestyksessä astuvat tarvittaessa varsinaisten
jäsenten paikalle. Varajäsenillä on hallituksen kaikissa kokouksissa läsnäoloja puheoikeus, mutta ei oikeutta äänestykseen, paitsi milloin hän edustaa
varsinaista jäsentä. Paikallisosastoa perustettaessa määrätään
erovuoroisuus arvalla. Hallitus hoitaa paikallisosaston asiat, valitsee sihteerin
ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä on paikalla. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni.
6 § Osaston toimikausi on kalenterivuosi.

7 § Paikallisosaston kokouksia pidetään hallituksen katsoessa ne
tarpeellisiksi, kuitenkin vähintään kaksi vuodessa, vuosikokous 15.2.
mennessä sekä vaalikokous lokakuun loppuun mennessä. Jos vähintään 10
jäsentä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää paikallisosaston
kokouksen kokoon kutsumista on hallituksen se tehtävä.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään paikallisosaston toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
2. Esitetään paikallisosaston tilit ja tilintarkastajain kertomus.
3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
4. Päätetään muista kokouskutsuissa mainituista asioista.
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan puheenjohtajat 5 §:n mukaisesti,
2. Valitaan uudet jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle sekä
varajäsenet.
3. Valitaan seuraavaksi vuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.
5. Päätetään muista kokouskutsuissa mainituista asioista.
Vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei erikoisesti toisin vaadita.
Paikallisosaston on heti vuosikokouksen jälkeen toimitettava vuosikokouksen
hyväksymä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajain kertomus.
Välittömästi vaalikokouksen jälkeen on pääyhdistykselle ilmoitettava vaalien
tulos ja lähetettävä toimintasuunnitelma. Paikallisosaston kutsuu koolle sen
hallitus.
Paikallisosasto kutsutaan koolle hallituksen vahvistamalla tavalla.
8 § Puheenjohtaja johtaa puhetta paikallisosaston kokouksissa ja pitää huolta
paikallisosaston aloitteista. Paikallisosaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai
sen hallituksen määräämät henkilöt. Varapuheenjohtaja hoitaa
puheenjohtajan estyneenä ollessa hänen tehtäviään. Sihteeri pitää
kokouksissa pöytäkirjaa, huolehtii kokousten kokoon kutsumisesta sekä laatii
vuosittain toimintakertomuksen. Sihteeri voi toimia myös paikallisosaston
rahastonhoitajana.
9 § Paikallisosaston kokouksiin ovat oikeutetut osallistumaan myös muiden
paikallisosastojen jäsenet, joilla tällöin on puhe- mutta ei äänivaltaa.
10 § Sääntöjen muutokset käsittelee ja hyväksyy Suomen Hitsausteknillisen
Yhdistyksen hallitus kuultuaan paikallisosastoja.

11 § Jos paikallisosaston toiminta puretaan, mistä on päätettävä kahdessa
perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, sen
omaisuus jää Suomen Hitsausteknilliselle Yhdistykselle, jonka on käytettävä
sitä mahdollisuuksien mukaan tarkoitusperiensä toteuttamiseen
paikallisosaston toiminta-alueella.
Jos paikallisosastolla ei ole ollut toimintaa kahden viimeisen vuoden aikana,
niin paikallisosasto voidaan lopettaa pääyhdistyksen hallituksen päätöksellä.

