
Tampereen Teknillisen Seuran Puolisotoimikunta 
 

SÄÄNNÖT 1.9.2021 
 
 
1 § Yhdistyksen nimi on Tampereen Teknillisen Seuran 

Puolisotoimikunta ja sen kotipaikkana on Tampereen kaupunki. 
 
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Tampereen Teknillisen Seuran 

toimintaa sekä edistää jäsentensä välistä kanssakäymistä. 
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa toimeenpanemalla  
kokous-, esitelmä-, ja juhlatilaisuuksia sekä retkeilyjä. 

 
3 § Yhdistyksen jäseniksi ovat oikeutettuja liittymään Tampereen 

Teknillisen Seuran jäsenten  
puolisot sekä seuran jäsenet niin halutessaan. Yhdistyksen 
kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä 
ansiokkaasti edistänyt henkilö. Jäsenen erottamisesta tehtäköön 
merkintä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Kun jäsenmaksu on 
maksamatta kaksi  
perättäistä vuotta niin jäsen voidaan katsoa eronneeksi. 

 
4 § Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuotuinen jäsenmaksu, 

jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Yhdistyksen tilivuosi 
on 1.7. – 30.6. Tilit on annettava viimeistään kahta  
viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle, jonka on 
tehtävä toiminnantarkastajan lausunto ennen vuosikokousta. 

 
5 § Yhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu 

puheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä. Johtokunta valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan 
sekä  
muut tarpeelliset virkailijat. Johtokunta valitaan yhdistyksen 
vuosikokouksessa, ja johtokunnan jäsenten toimiaika on kaksi 
vuotta. Erovuorossa on neljä jäsentä kerrallaan. Jäsentä ei valita 
hoitamaan samaa virkaa kahta kertaa peräkkäin.  
Johtokunta on päätösvaltainen viiden jäsenen, puheenjohtajan 
heihin luettuna, saapuvilla  
ollessa. 

 Äänten mennessä johtokunnan kokouksessa tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni. 

 
6 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai rahastonhoitaja tai 

sihteeri. 
 
 
  



7 § Johtokunnan tehtävänä on: 
1. huolehtia yhdistyksen juoksevista asioista 
2. edustaa yhdistystä ulospäin 
3. kutsua tarpeen vaatiessa yhdistys koolle, valmistaa asiat sen 

kokouksiin ja panna toimeen sen päätökset 
4. hoitaa yhdistyksen varoja, valvoa sen kirjanpitoa ja tilinpäätösten 

tekoa 
5. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä 
6. ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusten 

edistämiseksi 
 
8 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään syyskuussa. Muutoin yhdistys 

kokoontuu kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta 
vuosikokouksessa tarkemmin määrättynä päivänä sekä lisäksi 
silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi.  

 Vuosikokouksesta on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen kokousta 
kaikille jäsenille ensisijaisesti sähköpostilla tai tarvittaessa kirjeellä.  

 Kokouksessa äänestettäessä ratkaisee äänten mennessä tasan 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. 

 
9 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. johtokunnan laatima tili- ja vuosikertomus 
2. toiminnantarkastajan lausunto sekä tili- ja vastuuvapauden 

myöntäminen johtokunnalle 
3. seuraavien virkailijoiden valitseminen, mikäli he ovat 

erovuorossa: 
- puheenjohtaja 
- johtokunnan muut jäsenet  
- toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 

4. jäsenmaksun määrääminen alkaneelle toimintavuodelle 
5. kokouspäivän määrääminen alkaneelle toimintavuodelle 
6. johtokunnan sekä yksityisten jäsenten johtokunnalle kirjallisesti 

ilmoittamat asiat. 
 
10 § Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen 

vaaditaan kahden toisiaan seuraavan yhdistyksen kokouksen 
vähintään ¾ äänten enemmistöllä tekemä yhtäpitävä päätös. Jos 
yhdistys purkautuu tai lakkautetaan lankeavat yhdistyksen varat 
Tampereen Teknilliselle Seuralle. 


