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1§
Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Meriteollisuus ry. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen epävirallinen
englanninkielinen nimi on Finnish Marine Industries ja ruotsiksi Finlands Marinindustri. Meriteollisuus
ry on teollisuuden toimialajärjestö, ja sen tarkoituksena on, kiinteässä yhteistoiminnassa
Teknologiateollisuus ry:n kanssa, edustaa jäseniään sekä valvoa suomalaisen meriteknisen
teollisuuden yhteisiä talous-, teollisuus- ja kauppapoliittisia etuja, edistää vapaata yritteliäisyyttä,
terveitä liiketoiminnan muotoja sekä yritysten välistä yhteistoimintaa kansainvälisen kilpailukyvyn
vahvistamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

a)

laatii meriteknisen teollisuuden toimintaedellytyksiä koskevat yhteiset kannanotot sekä
tiedottaa näistä,

b)

antaa viranomaisille lausuntoja meriteknisen teollisuutta koskevissa kysymyksissä,

c)

antaa jäsentensä käytettäväksi erilaisia tilastoja, selostuksia ja tietoja,

d)

ohjaa ja neuvoo jäseniään alaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,
neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

e)

toimii Suomen meriteknisen alan edustajana kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä

2§

Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Meriteollisuus ry

Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki
Puhelin 09 192 31
www.meriteollisuus.fi
Y-tunnus: 1903923-9

2 (7)

3§

Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä meritekniikan alalla toimivia
hyvämaineisiksi tunnettuja oikeuskelpoisia Suomessa toimivia liiketoimintaa harjoittavia yhteisöjä,
joista näissä säännöissä käytetään nimitystä jäsen.

Jäsen, joka muistutuksesta huolimatta ei suorita vuosimaksuaan tai toiminnallaan vahingoittaa
yhdistyksen etuja, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Yhdistyksestä eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin jo suoritettuja
vuosimaksuja eikä sillä myöskään ole osuutta yhdistyksen varoihin.

4§

Yhdistyksen toiminnan rahoittaminen

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan vuosittaisella jäsenmaksulla, jota näissä säännöksissä
nimitetään vuosimaksuksi.

Vuosimaksusta päätetään syyskokouksessa, jossa myös voidaan määrätä se vähimmäismäärä, jota
jäsenen vuosimaksu ei saa alittaa.

Vuosimaksun suorittamisen ajasta ja tavasta määrää hallitus.

5§

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään 6 ja enintään 10 jäsentä. Hallituksen
jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi.
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6§

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallitus valitsee yhdistyksen toimitusjohtajan.

7§

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan määrääminä
aikoina tai kun vähintään kolme sen jäsentä sitä vaatii, kuitenkin ainakin kerran kummankin
vuosipuoliskon aikana.

Hallitus on päätösvaltainen, milloin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään yksi kolmasosa
kaikista hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kullakin jäsenellä on yksi ääni. Hallitus tekee
päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni
ratkaisee.

8§

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on mm.:

seurata kehitystä yhdistyksen toimialalla sekä ryhtyä niihin toimenpiteisiin, jotka ovat
omiaan edistämään yhdistyksen tarkoitusta;

hoitaa asiat, jotka eivät näiden sääntöjen tai yhdistyslain mukaan kuulu yhdistyksen
kokoukselle;

käsitellä jäsenhakemukset;
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erottaa jäsen, joka 3 §:n mukaisesti on jättänyt vuosimaksunsa suorittamatta tai toiminut
yhdistyksen etujen vastaisesti;

esittää yhdistyksen kevätkokoukselle kertomus hallinnosta ja yhdistyksen toiminnasta;

laatia talousarvio ja esittää se yhdistyksen syyskokoukselle.

valmistella muut yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

9§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai yhdistyksen toimitusjohtaja, kumpikin
yksin, sekä hallituksen nimenkirjoittajiksi erikseen määräämät henkilöt.

10 §

Asiantuntijatoimikunnat

Hallitus voi asettaa asiantuntijatoimikuntia, joihin voidaan kutsua asiantuntijoita myös yhdistyksen
ulkopuolelta.

11 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen viimeistään toukokuussa ja syyskokoukseen viimeistään
joulukuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä
ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti vaatii.
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Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2.

todetaan kokouksen laillisuus ja läsnä olevat jäsenet

3.

esitetään hallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta

4.

esitetään tilintarkastajien kertomus ja sen mahdollisesti aiheuttama selitys

5.

vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapaudesta

6.

käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 14 kohdan mukaisesti esittämät muut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1.

valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2.

todetaan kokouksen laillisuus ja läsnä olevat jäsenet

3.

vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

4.

määrätään tulevan vuoden vuosimaksu

5.

valitaan hallitus,

6.

valitaan kaksi tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan tulevan tilikauden tilit

7.

käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 14 kohdan mukaisesti esittämät muut asiat

Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen
kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla.

12 §

Kokouskutsut

Kutsu kevät- ja syyskokoukseen on lähetettävä jäsenille postitse tai sähköpostitse vähintään
neljätoista päivää ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä vastaavasti
vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsu lähetetään jäsenen toimitusjohtajalle
ilmoittamalle yhteyshenkilölle.

Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka hallitus tulee esittämään
kokoukselle 11 §:n mukaisesti.
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Ylimääräisen kokouksen kutsusta on käytävä ilmi esille otettavat asiat. Muita kysymyksiä älköön
otettako kokouksessa päätettäväksi.

13 §

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa

Kokouksessa on jokaisella kokouksessa edustettuna olevalla jäsenellä yksi ääni.

Äänestyksessä saadaan käyttää valtakirjaa. Älköön kukaan kuitenkaan äänestäkö enempää kuin
1/3:lla kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Äänestys tai henkilövaalit suoritetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

14 §

Jäsenten kokoukselle tekemät esitykset

Jotta jäsenten esitykset otettaisiin kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on ne tehtävä kirjallisesti
hallituksen puheenjohtajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

15 §

Pöytäkirja

Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa pitää kokouksen valitsema henkilö pöytäkirjaa. Yhdistyksen
kokouksen pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä vähintään kahden
kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa
kokouksessa valittu sihteeri.
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16 §

Yhdistyksen tilit ja tilintarkastajat

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Yhdistyksen tilinpäätös ja hallituksen kertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään 15. päivänä
huhtikuuta, kuitenkin aina viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.

17 §

Sääntöjen muutos

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tullakseen päteväksi tehtävä kahdessa
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään yhden kuukauden väliajoin.

18 §

Yhdistyksen purkaminen ja varojen käyttö

Yhdistyksen purkamista tarkoittavaan päätökseen vaaditaan 2/3 enemmistö annetuista äänistä
kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään yhden kuukauden
väliajoin. Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat käytettävä johonkin yhdistyksen toimintaa
lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen, sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous
päättää. Jos yhdistykselle on lahjoitettu tai yhdistyksen varoilla on perustettu rahastoja yleishyödyllisiä
tarkoituksia varten, joilla rahastoilla on omat sääntönsä, on yhdistystä purettaessa rahastojen varoihin
nähden meneteltävä mainittujen sääntöjen mukaisesti.

