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Voimassaolevat säännöt: 27.09.2021 09:08:05
1§Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry. Nimen
lyhenne on SHY. Yhdistys voi käyttää myös ruotsinkielistä nimeä
Finlands Svetstekniska Förening rf ja lyhennettä FSF sekä
englanninkielistä nimeä The Welding Society of Finland ja lyhennettä
WSF. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
2§Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hitsauksen ja siihen liittyvien
alojen tuntemusta (jatkossa hitsaus) sekä edistää hitsauksen eri
osa-alueiden teknillistä kehitystä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
1.harjoittaa kustannus-, julkaisu-, tiedotus-, neuvonta-, koulutus-,
messu- ja näyttelytoimintaa sekä muuta yhdistyksen tarkoitusta
edistävää toimintaa ja järjestää muita alan tapahtumia
2.järjestää paikallis-, komitea-, klubi-, foorumi- ja muuta
pienryhmätoimintaa sekä toteuttaa tutustumis-, opinto- ja
messumatkoja
3.ylläpitää riittävää hallintoa ja omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
4.tehdä yhteistyötä muiden kotimaisten ja ulkomaisten vastaavien
järjestöjen kanssa
5.myötävaikuttaa hitsausalan koulutuksen järjestämiseen, osaamisen
lisäämiseen sekä standardien ja muiden määräysten kehittämiseen.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai taloudellisen hyödyn
hankkiminen itselleen tai jäsenilleen. Taloutensa tukemiseksi
yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia ja
testamentteja. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.
3§Kieli
Yhdistyksen virallisina kielinä ovat suomi ja ruotsi.
4§Jäsenet ja jäsenmaksut
Yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja kutsumisesta päättää
yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenet ovat:
A.Varsinaisia jäseniä:
1.henkilöjäseniä
2.nuorisojäseniä
3.seniorijäseniä
4.kunniajäseniä
5.ainaisjäseniä
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen. Nuorisojäseniksi
voidaan hyväksyä hitsauksen ja siihen liittyvien alojen
opiskelijoita ja alle 28 vuotiaita henkilöitä.
Seniorijäseniksi voidaan hyväksyä 65 täyttäneitä tai eläkkeelle
siirtyneitä henkilöitä, jotka kuuluvat lisäksi yhdistyksen johonkin
senioriklubiin. Varsinaisilta jäseniltä perittävän eri jäsenryhmien
jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
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Kunniajäsenyys vodaan myöntää henkilöille, jotka erittäin
ansiokkaasti ovat vaikuttaneet hitsaustekniikan kehittämiseksi tai
muuten toimineet yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Ainaisjäseniä
ovat ne henkilöjäsenet, jotka ennen 1.1.1993 ovat olleet yhdistyksen
jäseninä yhtäjaksoisesti 20 vuotta. Kunnia- ja ainaisjäsenet eivät
maksa jäsenmaksua.
B.Yritys- ja yhteisöjäsenet
Yhdistyksen yritys- ja yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä
oikeustoimikelpoinen yhteisö, esim. osakeyhtiö, säätiö, rekisteröity
yhdistys, koulutuslaitos, tai julkinen viranomainen, joka haluaa
tukea yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Yritys- ja
yhteisöjäseniltä perittävän jäsenmaksujen suuruudesta päättää
syyskokous.
5§Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
Yhdistyksestä eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle. Jäsen
voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsenyys lakkaa eroilmoitusvuoden viimeisenä päivänä. Jäsen on
kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa koko sen
kalenterivuoden ajalta, jona eroilmoitus on annettu.
Jäsen, joka laiminlyö yhdistyksen jäsenmaksuvelvoitteet tai
toiminnallaan muuten vahingoittaa yhdistystä, voidaan hallituksen
päätöksellä erottaa yhdistyksestä.
Yhdistyksestä eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan
takaisin jo suoritettuja tai maksettavaksi määrättyjä maksuja.
6§Hallitus, puheenjohtajat ja tehtävät
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja, 1. ja 2. varapuheenjohtaja sekä yhdeksän (9)
varsinaista jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä. Puheenjohtajat,
varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan henkilöjäsenistä
kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain erovuorossa on
kolme (3) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.
Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua
hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan
sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen
yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun
kanssa. Henkilö, joka otetaan yhdistykseen työsuhteeseen, tulee
luopua mahdollisesta yhdistyksen hallituksen jäsenyydestä.
Hallituksen tehtävänä on:
1.hoitaa yhdistyksen yleistä hallintoa ja siihen liittyviä asioita
2.panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
3.palkata ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt
4.kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä
käsiteltävät asiat
5.valvoa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta sekä hyväksyä
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toimintaohjeet
6.vastata jäsenluettelon ylläpitämisestä.
Puheenjohtajan tehtävänä on:
1.johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa
2.edustaa yhdistystä
3.valvoa ja ohjata yhdistyksen ja sen henkilökunnan toimintaa.
4.1. ja 2. varapuheenjohtajat suorittavat mainitussa järjestyksessä
puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estyneenä.
7§Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin.
Hallitus voi antaa hallituksen jäsenelle tai yhdistyksen
toimihenkilölle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen joko yksin tai
yhdessä jonkun muun nimenkirjoittajan kanssa.
8§Kokoontuminen ja päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen ollessa
estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous voidaan
pitää myös kokouskutsussa mainittua tietoliikenneyhteyttä käyttäen.
Kaikilla varajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja vähintään viisi (5) jäsentä, joista vähintään kolme (3) on
varsinaisia jäseniä. Kokouksen osallistujamäärää voidaan täydentää
varajäsenillä kokouksen päätösvaltaisuuden täyttämiseksi.
Täydentäminen alkaa kokeneimmasta varajäsenestä päätyen vähiten
kokeneeseen.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisilla enemmistöpäätöksillä. Eniten
ääniä saanut ehdotus tulee hyväksytyksi. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan edustama kanta, paitsi henkilövaalissa
arpa.
9§Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös liitteineen
sekä yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pidetyt pöytäkirjat ja
vuosikertomus on jätettävä tilintarkastusyhteisölle tarkastettaviksi
ennen seuraavan vuoden maaliskuun 15. päivää. Tilintarkastusyhteisön
on huhtikuun 15. mennessä jätettävä hallitukselle, yhdistyksen
vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa.
10§Kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous (vuosikokous) pidetään huhti- toukokuussa ja syyskokous
(vaalikokous) loka- marraskuussa hallituksen määräämillä
paikkakunnilla ja päivänä.
Ylimääräistä kokousta voivat vaatia 1/10 äänioikeutetuista tai jos
vähintään 50 jäsentä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä
kirjallisesti hallitukselta vaativat. Tällöin on kokous pidettävä
kahden kuukauden kuluessa sitä koskevan pyynnön vastaanottamisesta.
Kevät- ja syyskokouksesta on ilmoitettava
yhdistyksen"Hitsaustekniikka" lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla
vähintään kolme viikkoa ennen kokouspäivää, sekä muista kokouksista
vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Ilmoituksesta tulee
käydä selville kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokoukseen voi
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tietoliikenneyhteyden välityksellä, jos siitä on mainittu
kokouskutsussa. Mikäli kokoukseen voi osallistua
tietoliikenneyhteyden välityksellä, äänestykset järjestetään
kokouskutsussa mainitun sähköisen äänestysjärjestelmän avulla.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi
ääni.
Yritys- ja yhteisöjäsenen edustajalla on 1 ääni, jos yrityksessä
toimivien henkilöiden määrä on 1-30 henkilöä, 3 ääntä, jos
yrityksessä toimivien henkilöiden määrä on 31-80 henkilöä ja 5
ääntä, jos yrityksessä toimivien henkilöiden määrä on 81+.
Edellisessä syyskokouksessa kullekin yritys- ja yhteisöjäsenelle on
vahvistettu sille kuuluva äänimäärä edellä mainitun mukaisesti.
Vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei erikseen vaadita
suljettua lippuäänestystä. Mikäli kokoukseen voi osallistua
tietoliikenneyhteyden välityksellä ja suljettua lippuäänestystä
vaaditaan, äänestys järjestetään sähköisellä äänestysjärjestelmällä
suljettua lippuäänestystä vastaavalla tavalla.
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, henkilövaaleissa arpa.
Yhdistyksen kevätkokouksessa (vuosikokous) käsitellään seuraavat
asiat:
1.kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa (vaalikokous) käsitellään seuraavat
asiat:
1.kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6.vahvistetaan yritys- ja yhteisöjäsenien äänimäärät
7.valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet
sekä varajäsenet
8.valitaan KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö ja vastuullinen
tarkastaja
9.päätetään, miten yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava
10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.
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11§Sääntöjen muuttaminen
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.
12§Paikallisosastot
Yhdistyksen jäsenet voivat eri alueilla muodostaa paikallisosastoja,
jotka noudattavat yhdistyksen hallituksen erikseen laatimia ja
vahvistamia yhteisiä sääntöjä. Paikallisosastojen toimintaa valvoo
yhdistyksen hallitus.
13§Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä,
vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.
Jos ehdotus purkamisesta saa kummassakin kokouksessa vähintään 2/3
annetuista äänistä on purkamispäätös hyväksytty. Yhdistyksen
omaisuus on silloin luovutettava hitsaustekniikkaa edistävään
tarkoitukseen, mikä määrätään siinä yhdistyksen kokouksessa, jossa
purkaminen lopullisesti päätetään.
14§Muut säädökset
Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain
määräyksiä.

