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1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Porin Teknillinen Seura - Tekniska Klubben i
Björneborg ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksestä
käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Pori Technical
Society. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki.

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä seura.

2 § Tarkoitus
Seuran tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea
verkostoitumista edistävää toimintaa ja toimia paikkakunnan
teollisuuden ja talouselämän yleisten edellytysten kehittämiseksi.

3 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokouksia,
esitelmätilaisuuksia, seminaareja, koulutustilaisuuksia, ekskursio-,
juhla-, tms. tilaisuuksia ja opintomatkoja, harjoittaa
julkaisutoimintaa, tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja
ja osallistuu muiden alan yhteisöjen yhteistoimintaan.

Seura voi sen käytössä olevista rahoista tukea yleishyödyllisiä
tekniikan edistämistä tukevia toimenpiteitä sekä jakaa apurahoja.

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 ja kerätä jäsenmaksuja.

4 § Jäsenet
Seuran jäsenet ovat vuosijäseniä, kunniajäseniä, nuoria jäseniä tai
kannattavia jäseniä.

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä tekniikan korkeakoulututkinnon
suorittanut henkilö tai ulkomailla vastaavan tutkinnon suorittanut
henkilö. Hallitus voi hyväksyä vuosijäseneksi myös muun
teknistieteellisen, tekniikan tai teollisuuden alalla toimivan tai
muuten alalla erityisesti ansioituneen henkilön. Vuosijäsenellä on
oikeus osallistua seuran toimintaan ja äänestyksiin.

Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenkelpoisuuteen johtavan
tutkinnon suorittamiseksi opiskeleva henkilö (alle 29-vuotias).
Nuorella jäsenellä on oikeus osallistua seuran toimintaan, mutta ei
äänestyksiin.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous 9/10 äänten enemmistöllä
hallituksen esityksestä kutsua seuran jäsenen, joka on erikoisesti
ansioitunut seuran toiminnassa tai jolla on erinomaisia ansioita
tekniikan tai teollisuuden alalla ja joka on tämän kunnianosoituksen
arvoinen. Kunniajäsenellä on oikeus osallistua seuran toimintaan ja
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äänestyksiin.

Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi ottaa yksityishenkilön,
rekisteröidyn yhdistyksen, säätiön tai muun oikeuskelpoisen
yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannattavalla
jäsenellä on oikeus osallistua seuran toimintaan, mutta ei
äänestyksiin.

5 § Jäsenmaksut
Seuran vuosijäsenen on suoritettava vuotuinen jäsenmaksu, jonka
vuosikokous määrää kalenterivuodeksi kerrallaan.

Nuori jäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Kannattavan jäsenen vuosimaksun määrää vuosikokous.

6 § Eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
tai sähköpostitse hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla siitä seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena.

Jäsen, joka on vahingoittanut seuran mainetta ja toimintaa, voidaan
erottaa hallituksen esityksestä seuran kokouksessa 9/10 äänten
enemmistöllä.

7 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, joka toimii
vuosikokouksena. Lisäksi voidaan kutsua koolle ylimääräisiä
kokouksia. Kokouksen paikan, järjestämistavan ja tarkemman ajan
määrää hallitus.

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun vuosikokous niin
päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi
kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen
pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle.
Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous
koolle.

Seuran kokoukseen voidaan osallistua, hallituksen tai seuran
kokouksen niin päättäessä, myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.

8 § Vuosikokous
Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa.
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 Vuosikokouksessa:
1) Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3) Todetaan kokouksen laillisuus.
4) Esitetään seuran tilinpäätös ja toimintakertomus sekä
toiminnantarkastajan lausunto.
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
6) Valitaan seuran puheenjohtaja.
7) Valitaan muut hallituksen jäsenet.
8) Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
9) Esitetään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio sekä
toimintasuunnitelma.
10) Vahvistetaan vuosijäsenten ja kannattavien jäsenten
vuosijäsenmaksut.
11) Vahvistetaan virkailijoiden palkkiot.
12) Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle ilmoittamat muut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

9 § Äänestys
Päätöksenteko seuran kokouksissa tapahtuu avoimella äänestyksellä,
ellei suljettua äänestystä vaadita. Kaikilla muilla jäsenillä paitsi
nuorilla jäsenillä ja kannattavilla jäsenillä on äänioikeus.
Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä. Paitsi milloin
näissä säännöissä on toisin määrätty, ratkaistaan asiat
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee vaaleissa arpa ja muista asioista äänestettäessä
puheenjohtajan ääni.

10 § Seuran kokouksen koolle kutsuminen
Seuran kokouksista tiedotetaan jäsenille seuran nettisivulla ja
henkilökohtaisella kokouskutsulla. Vuosikokous on kutsuttava koolle
vähintään kaksi viikkoa ja muut kokoukset vähintään yksi viikko
ennen kokousta. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, on siitä
mainittava kokouskutsussa.

11 § Hallitus
Seuran hallintoa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluvat seuran
puheenjohtaja ja neljästä kuuteen muuta hallituksen jäsentä, jotka
seuran vuosikokous valitsee.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Hallituksesta on erovuorossa joka toinen vuosi puheenjohtaja ja
vuosittain puolet jäsenistä.  Hallituksen jäsenen toimikauden
keskeytyessä eron tai muun syyn vuoksi, voidaan hänen tilalleen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi valita uusi henkilö myös seuran
kokouksessa, joka ei ole seuran vuosikokous.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on paikalla.
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Hallituksen kokouksista on tiedotettava hallituksen jäsenille
viimeistään kolme arkipäivääennen kokousta.

Hallituksen päätökset on saatettava kaikkien hallituksen jäsenten
tietoon.

12 § Varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan.

13 § Toiminnantarkastaja
Seuralle valitaan vuosikokouksessa yksi toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja. Heidän toimikautensa on kalenterivuosi.

14 § Palkkiot
Nimetyille hallituksen jäsenille voidaan maksaa palkkiot, joiden
suuruudet vahvistaa vuosikokous hallituksen esityksestä.

15 § Muut virkailijat
Hallituksella on oikeus ottaa muita tarpeellisia toimihenkilöitä.

16 § Seuran nimen kirjoitus
Seuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä hallituksen
jäsenen kanssa.

17 § Seuran toiminta- ja tilikausi
Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus
on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään yksi kuukausi ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään yksi viikko ennen
vuosikokousta.

18 § Sääntöjen muutokset
Seuran sääntöjen muuttamista koskeva asia on hyväksyttävä seuran
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä.

19 § Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään
yhden kuukauden ja enintään kolmen kuukauden väliajalla pidettävässä
seuran kokouksessa, ja hyväksyttävä molemmissa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos seura purkautuu, on sen jäljelle jäänyt omaisuus luovutettava
jollekin samoja tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle
yhdistykselle tai säätiölle, huomioon ottaen kuitenkin, että
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mahdollisten lahjoitusvarojen käytössä lahjoittajien määräyksiä on
noudatettava.

Seuran purkautuessa on sen varojen käytöstä päätettävä samassa
kokouksessa, jossa purkamisesta päätetään.

20 § Yleissäännös
Näissä säännöissä mainitsemattomissa tapauksissa noudatetaan
voimassa olevan Yhdistyslain määräyksiä.


