
Pohjois-Karjalan Teknillinen Seura ry:n säännöt 

1 § 

Yhdistyksen nimi on ”Pohjois-Karjalan Teknillinen Seura”. Sen kotipaikka on Joensuu ja 
toimialue Pohjois-Karjalan lääni. 

2 § 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea heidän yhteisiä 
pyrkimyksiään ja edistää heidän ammatillista kehitystään sekä teknillisiä tieteitä, tekniikkaa 
ja teollisuutta yleensä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen 
osallisille voittoa tai välitöntä taloudellista ansiota. 

3 § 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, esitelmä- yms, tilaisuuksia, 
tekee aloitteita ja esittää niitä viranomaisille sekä harjoittaa muutakin tarkoituksenmukaista 
toimintaa.  Yhdistys voi liittyä muihin teknillisen alan yhdistyksiin jäseneksi. 

4 § 

Yhdistyksen jäseneksi pääsee Teknillisessä Korkeakoulussa tai yliopistossa diplomi-
insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon tai muualla vastaavaksi katsottavan tutkinnon 
suorittanut henkilö tahi vastuunalaisessa teknillisessä tehtävässä toimiva muu henkilö, 
jonka yhdistys hallituksensa esityksestä hyväksyy. Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi 
hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, jolloin sen edustajalla on oikeus osallistua yhdistyksen 
toimintaan, mutta ei äänestyksiin. 

5 § 

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle. Asia on 
esitettävä yhdistyksen seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen jäsen katsotaan 
eronneeksi yhdistyksestä. Jäsen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä, tahi 
jonka jääminen yhdistykseen jostakin muusta syystä katsotaan sopimattomaksi, voidaan 
hallituksen esityksestä erottaa yhdistyksestä tai julistaa määrätyksi ajaksi menettämään 
jäsenoikeutensa, jos vähintään 3/4 kokouksessa saapuvilla olevista yhdistyksen jäsenistä 
tätä esitystä kannattaa. Jäsen, joka muuttaa pois yhdistyksen toiminta-alueelta, voidaan 
katsoa eronneeksi yhdistyksestä, ellei hän suorita poismuuton jälkeen erääntyvää 
jäsenmaksuaan. 

6 § 

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistys 
vuosikokouksessaan päättää. Kannattavat jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, 
jonka suuruudesta yhdistys vuosikokouksessaan tekee esityksen, kuitenkin vähintään 
ensimmäisessä momentissa mainitun jäsenmaksun viisinkertaisena. 

7 § 

Yhdistys valitsee vuosikokouksessaan, vaadittaessa suljetuin lipuin, alkavaksi 
toimintavuodeksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, kerhomestarin ja 
rahastonhoitajan, jotka muodostavat yhdistyksen hallituksen. 

Hallituksen tehtävänä on ohjata yhdistyksen toimintaa sääntöjen edellyttämällä tavalla, 
valmistella yhdistyksen yleisille kokouksille esitettävät asiat ja hoitaa STS:n yhteisö 
jäsenyyteen kuuluvat tehtävät. 

Puheenjohtaja johtaa puhetta yhdistyksen kokouksissa, merkitsee sihteerin tai 
rahastonhoitajan kera yhdistyksen nimen, sekä pitää yleensä huolta yhdistyksen 
pyrinnöistä. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen 



tehtäviään. Sihteeri hoitaa yhdistyksen jäsenluetteloa, pitää kokouksissa pöytäkirjaa, 
huolehtii kokousten koollekutsumisesta ja yhdistyksen kirjeenvaihdosta sekä valmistaa 
vuosikertomuksen yhdistyksen toiminnasta. 

Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen raha-asiat ja tekee kalenterivuosittain tilinpäätöksen 
vuosikokouksessa hallituksen esityksestä hyväksyttäväksi. 

Kerhomestari huolehtii yhdistyksen ohjelmallisten tilaisuuksien järjestelyistä, 

Lisäksi voidaan valita hallituksen lisäjäsen, joka kuuluu hallitukseen varajäsenenä. 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kolme sen jäsenistä on läsnä, 

8 § 

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa tammi—helmikuun aikana ja käsitellään siinä 
seuraavat asiat: 

1. vuosikertomus 

2. tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen 

3. jäsenmaksujen suuruus toimintavuodeksi 

4. hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali 

5. kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali 

6. kokousten ilmoittamistapa 

7. talousarvio 

8. yhdistyksen edustajan ja hänen varamiehen nimeä STS:n valtuustoon 

9. yhdistyksen kokousten ilmoittamistapa 

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään niin usein kuin hallitus pitää tarpeellisena tai kun 1/5 
yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. 

Yhdistyksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, jos vähintään 10 yhdistyksen jäsentä. on 
läsnä. 

Vuosikokouksesta ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta, 
muista kokouksista vuosikokouksessa päätettävällä tavalla. Asiat ratkaistaan 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

9 § 

Näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa 
peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa. Ehdotuksen sääntöjen 
muuttamisesta tekee hallitus yhdistyksen yleiselle kokoukselle. Sääntömuutos tai 
yhdistyksen purkamispäätös tulee voimaan, jos molemmissa tätä asiaa käsittelevissä 
kokouksissa 3/4 äänestykseen osallistuneista sitä kannattaa. 

10 § 

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä jonkin teknillis-luontoisen tarkoituksen 
hyväksi, josta purkamiskokouksissa tarkemmin päätetään. 

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen yleisissä kokouksissa 22 päivänä lokakuuta ja 
29 päivänä marraskuuta 1965. 


