
SUOMEN TEOLLISEN EKOLOGIAN SEURA ry

SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen  nimi  on  Suomen  teollisen  ekologian  seura  ry  ja  sen  kotipaikka  on  Helsingin
kaupunki.

2 §
Teollinen  ekologia  on  materiaali  ja  energiavirtatutkimusta  ympäristönsuojelun  ja  kestävän
kehityksen  tueksi.  Tutkimuksessa  keskitytään  raakaaine,  polttoaine,  energia,  jäte  ja
päästövirtoihin,  joita  teollinen  yhteiskunta  tuottaa  sekä  näihin  liittyviin  kustannuksiin.
Teollinen  ekologia  tuottaa  lisäarvoa  vallitsevaan  ympäristöhallinnointiin  ja  johtamiseen
tarkastelemalla  laajoja  kokonaisuuksia,  kuten  tuotteen  alihankintaketjua  ja  elinkaarta,
teollisuus  ja  yrityspuistoja  sekä  alueellisia  järjestelmiä.  Seuran  tarkoituksena  on  edistää
teollisen  ekologian  tutkimusta  sekä  toimia  alan  tutkijoiden  ja  muiden alasta  kiinnostuneiden
henkilöiden yhdyssiteenä. Tarkoituksensa  toteuttamiseksi seura  tukee aatteellisesti  jäsentensä
tutkimustyötä,  toimeenpanee  tiedotus,  esitelmä  ja  keskustelutilaisuuksia  sekä  edistää
muullakin  vastaavalla  tavoin  jäsentensä  yhteydenpitoa  ja  ammattitaidon
kohottamispyrkimyksiä,  harjoittaa  julkaisutoimintaa  ja  on  yhteistyössä  muissa  maissa
toimivien vastaavien yhdistysten kanssa.

3 §
Seuran jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä tai kannattajajäseniä.

Jäsenellä  on  oikeus  erota  yhdistyksestä  ilmoittamalla  siitä  kirjallisesti  hallitukselle  tai  sen
puheenjohtajalle  taikka  ilmoittamalla  erosta  yhdistyksen  kokouksessa  merkittäväksi
pöytäkirjaan.  Jäsenen,  joka  ei  kahdelta  vuodelta  ole  maksanut  hänen  suoritettavakseen
kuuluvaa jäsenmaksua voi hallitus katsoa eronneeksi.

4 §
Seuran  varsinaiseksi  jäseneksi  voi  seuran  hallitus  hyväksyä  tutkijan  tai  muun  alasta
kiinnostuneen  henkilön.  Varsinainen  jäsen  suorittaa  kalenterivuosittain  jäsenmaksun,  jonka
suuruuden seuran vuosikokous määrää.

5 §
Kunniajäseneksi  seuran  kokous  voi  hallituksen  esityksestä  kutsua  teollista  ekologiaa  tai
ekotehokkuutta  ansioituneesti  edistäneen  tai  yhdistyksen  toimintaa  ansiokkaasti  edistäneen
henkilön. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.



6 §
Kannattajajäseneksi  voi  seuran  kokous  hallituksen  esityksestä  hyväksyä  yksityisen  henkilön
tai  oikeustoimikelpoisen  yhteisön,  joka  tukee  seuran  toimintaa  suorittamalla  vuosittain
kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous määrää. Kannattajajäsenellä ei ole
äänioikeutta seuran kokouksissa.

7 §
Seuran alaisuudessa toimii ekotehokkuuden alajaosto. Seuran jäsenet voivat muodostaa myös
muita  rekisteröimättömiä  alajaostoja. Alajaoston  johtosääntö  ja  siihen  tehtävät muutokset  on
alistettava  seuran  kokouksen  hyväksyttäviksi  ja  siitä  on  ilmoitettava  kokouskutsussa.
Alajaoston taloutta hoidetaan emäseuran alaisuudessa.

8 §
Hallituksen  toimikausi  on vuosikokousten  välinen  aika. Tänä  aikana  seuran  toimintaa  johtaa
hallitus,  johon kuuluvat  toimintavuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja sihteeri sekä vähintään kaksi  ja enintään kuusi muuta hallituksen  jäsentä. Hallitus nimittää
tarpeelliset  toimihenkilöt.  Hallitus  voi  valita  rahastonhoitajan  joko  keskuudestaan  tai  seuran
muista  jäsenistä.  Hallitus  on  päätösvaltainen  kun  vähintään  puolet  jäsenistä  on  läsnä.
Mahdolliset  äänestykset  ratkaistaan  yksinkertaisella  äänten  enemmistöllä.  Äänten  mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

9 §
Seuran  nimen  kirjoittaa  puheenjohtaja  yhdessä  jonkun  muun  hallituksen  jäsenen  kanssa  tai
varapuheenjohtaja  yhdessä  jonkun  muun  hallituksen  jäsenen  kanssa.  Hallitus  voi  määrätä
yhdistyksen jäsenen kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

10 §
Tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja seuran hallintoa koskevat
asiakirjat  on  annettava  tilintarkastajille  viimeistään  kolme  viikkoa  ennen  vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa toimittamastaan seuran tilien  ja hallinnon
tarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11 §
Yhdistyksen  vuosikokous  pidetään  vuosittain  hallituksen  määräämänä  päivänä  maalis
huhtikuussa.  Ylimääräinen  kokous  pidetään,  kun  yhdistyksen  kokous  niin  päättää  tai  kun
hallitus  katsoo  siihen  olevan  aihetta  tai  kun  vähintään  kymmenesosa  (1/10)  yhdistyksen
äänioikeutetuista  jäsenistä  sitä  hallitukselta  erityisesti  ilmoitettua  asiaa  varten  kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä  on  esitetty  hallitukselle.  Yhdistyksen  kokouksissa  on  jokaisella  varsinaisella
jäsenellä  ja  kunniajäsenellä  yksi  ääni.  Kannattavalla  jäsenellä  on  kokouksessa  läsnäolo  ja
puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide,  jota  on  kannattanut  yli  puolet  annetuista  äänistä.  Äänestykset  ratkaistaan
yksinkertaisella  äänten  enemmistöllä.  Äänten  mennessä  tasan  ratkaisee  kokouksen
puheenjohtajan ääni.



12 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja muut jäsenet
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

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

13 §
Seuran  kokouksesta  ilmoitetaan  sanomalehtiilmoituksella  tai  kutsukirjeellä  postitse  tai
sähköpostitse niille  jäsenille,  jotka ovat  ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa sekä
lisäksi yhdistyksen kotisivulla internetissä. Vuosikokouksesta ja kokouksesta, jossa käsitellään
seuran  sääntöjen  muuttamista  tai  seuran  purkamista,  tämä  ilmoitus  on  tehtävä  vähintään  7
päivää ennen kokousta ja muista kokouksista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

14 §
Päätös  sääntöjen  muuttamisesta  ja  yhdistyksen  purkamisesta  on  tehtävä  yhdistyksen
kokouksessa  vähintään  kolmen  neljäsosan  (3/4)  enemmistöllä  annetuista  äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Seuran
purkautuessa  sen  varat  on  luovutettava  seuran  päämääriä  edistäviin  tarkoituksiin.
Purkamispäätöksen tekevä kokous määrää tarkemmin varojen käytöstä.
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