
Porin Teknillinen Seura r.y. – Tekniska Klubben Björneborg r.y. 

 

Säännöt 
 

1 §. Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Porin Teknillinen Seura — Tekniska Klubben Björneborg r. y. Sen kotipaikka 

on Porin kaupunki. 

 

2 §. Tarkoitus 

Seuran tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja tukea heidän yhteisiä pyrkimyksiään ja 

harrastuksiaan sekä edustaa teknillistä asiantuntemusta sekä toimia paikkakunnan teollisuuden ja 

talouselämän yleisten edellytysten kehittämiseksi. 

 

3 §. Toiminta 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi järjestää kokous-, esitelmä-, ekskursio-, juhla-, tms. 

tilaisuuksia, harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa, tehdä aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja, 

olla yhteistoiminnassa muiden alan yhteisöjen kanssa ja toimia muillakin samantapaisilla tavoilla. 

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta 

omaisuutta, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, asianmukaisen luvan saatuaan 

harjoittaa myyjäisiä, arpajaisia ja muuta rahankeräystoimintaa sekä kerätä jäsenmaksuja. 

 

4 §. Jäsenet 

Seuran jäsenet ovat vuosijäseniä, kunniajäseniä tai kannattavia jäseniä. 

 

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistoissa diplomi-insinööri- 

tai arkkitehtitutkinnon tai ulkomailla vastaavan tutkinnon suorittanut henkilö. Johtokunta voi 

hyväksyä vuosijäseneksi myös muun teknillisten tieteiden, tekniikan tai teollisuuden alalla toimivan 

tai muuten alalla erikoisesti ansioituneen henkilön. 

 

Kunniajäseneksi voi seuran kokous 9/10 äänten enemmistöllä johtokunnan esityksestä kutsua 

seuran jäsenen, joka on erikoisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai jolla on muita erinomaisia 

ansioita tekniikan tai teollisuuden alalla ja joka on tämän kunnianosoituksen arvoinen. 

 

Kannattavaksi jäseneksi, jolla on esitysoikeus ja puhevalta, mutta ei äänioikeutta, johtokunta voi 

ottaa yksityishenkilön, rekisteröidyn yhdistyksen säätiön tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka 

haluaa tukea seuran toimintaa. 

 

5 §. Jäsenmaksut 

Seuran vuosijäsenen on suoritettava vuotuinen jäsenmaksu, jonka vuosikokous määrää vuodeksi 

kerrallaan. 

 

Kunniajäsen on jäsenmaksuista vapaa. 

 

Kannattavan jäsenen vuosimaksun määrää vuosikokous. 

 

 

 

 

 



6 §. Eroaminen 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse johtokunnalle tai 

sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 

Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 

maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena.  

 

Jäsen, joka on vahingoittanut seuran mainetta ja toimintaa, voidaan erottaa johtokunnan 

esityksestä seuran kokouksessa 9/10 äänten enemmistöllä. 

 

7 §. Vuosikokous 

Seuran vuosikokous pidetään ennen kunkin vuoden maaliskuun loppua. 

 

 Vuosikokouksessa: 

1) Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 

2) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

3) Todetaan kokouksen laillisuus. 

4) Esitetään seuran toimintakertomus. 

5) Esitetään seuran tilit ja toiminnantarkastajien lausunto. 

6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle. 

7) Valitaan seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

8) Valitaan muut johtokunnan jäsenet. 

9) Valitaan muut virkailijat. 

10) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. 

11) Esitetään johtokunnan laatima tulo- ja menoarvio. 

12) Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. 

13) Vahvistetaan kannattavien jäsenten vuosimaksut. 

14) Vahvistetaan virkailijoiden palkkiot. 

15) Käsitellään johtokunnan vuosikokoukselle ilmoittamat muut asiat. 

 

8 §. Äänestys 

Päätöksen teko seuran kokouksissa tapahtuu avoäänestyksellä, ellei suljettua äänestystä vaadita. 

Kaikilla muilla jäsenillä paitsi kannattavilta jäsenillä on äänioikeus. Paitsi milloin näissä säännöissä 

on toisin määrätty, ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee vaaleissa arpa ja muista asioista äänestettäessä puheenjohtajan ääni. 

 

9 §. Seuran kokouksen koolle kutsuminen 

Seuran kokouksista tiedotetaan jäsenille joko sanomalehti-ilmoituksella tai henkilökohtaisella 

kokouskutsulla. Vuosikokous on kutsuttava koolle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin ja muut 

kokoukset vähintään 1 viikko ennen kokousta. 

 

10 §. Johtokunta 

Seuran hallintoa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluvat seuran puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja sekä neljästä (4) kuuteen (6) muuta johtokunnan jäsentä, jotka vuosikokous 

valitsee. 

 

Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta siten, että vuosittain puolet 

johtokunnan jäsenistä on erovuorossa ja että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vaihtuvat 

vuorovuosin. 

 



Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on paikalla. 

 

Johtokunnan kokouksista on tiedotettava johtokunnan jäsenille viimeistään edellisenä päivänä. 

 

Johtokunnan päätökset on saatettava kaikkien johtokunnan jäsenten tietoon. 

 

11 §. Sihteeri ja rahastonhoitaja  

Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi voidaan valita 

sama henkilö. 

 

12 §. Palkkiot 

Nimetyille johtokunnan jäsenille voidaan maksaa palkkiot, joiden suuruudet vahvistaa vuosikokous 

johtokunnan esityksestä. 

 

13 §. Muut virkailijat 

Muiksi virkailijoiksi voidaan valita kerhomestari ja lukkari, jotka vastaavat johtokunnan apuna 

seuran virkistys- ja juhlatapahtumista. 

 

14 §. Seuran nimen kirjoitus 

Seuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä johtokunnan jäsenen 

kanssa. 

 

15 §. Tilinpäätös ja toimintakertomus 

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain.  

 

Tilinpäätös tarvittavine allekirjoitettuine asiakirjoineen ja sihteerin laatima sekä johtokunnan 

hyväksymä toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään yksi kuukausi ennen 

vuosikokousta.  

 

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään yksi viikko ennen 

vuosikokousta johtokunnalle. 

 

16 §. Sääntöjen muutokset 

Seuran sääntöjen muuttamista koskeva asia on hyväksyttävä samansisältöisenä kahdessa 

peräkkäisessä, vähintään kolmen kuukauden ja enintään kahdentoista kuukauden väliajalla 

pidettävässä seuran kokouksessa, ja hyväksyttävä molemmissa  vähintään kolmen neljäsosan 

(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

 

19§. Seuran purkaminen 

Seuran purkamisesta on päätettävä samalla tavalla kuin sääntöjen muuttamisesta.  

 

Jos seura purkautuu, on sen jäljelle jäänyt omaisuus luovutettava jollekin samoja tarkoitusperiä 

ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle. 

 

 


