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SÄÄNNÖT

l. Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Maanpuolustuksen diplomi-insinöörit MPDI r.y. Sen kotipaikka
on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alue on Suomi. Yhdistyksen virallinen kieli on
suomi.
2. Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa diplomi-insinööri- ja arkkitehtikunnan etuja
maanpuolustukseen liittyvillä hallinnonaloilla. Yhdistys edistää jäsentensä palkallisia
ja ammatillisia etuja sekä ammattikunnan arvostusta.
Päämääriensä saavuttamiseksi yhdistys neuvottelee, tekee sopimuksia, esityksiä ja
aloitteita, antaa lausuntoja ja järjestää kokouksia sekä tiedotus- ja
koulutustilaisuuksia. Yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa sekä toimii tarvittaessa
muulla yhdistyksen päämääriä edistävällä tavalla.
Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi se voi hankkia ja
omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta. Omaisuuden hankintaperiaatteista päättää
yhdistyksen kokous
Yhdistys voi liittyä jäseneksi vastaavia tarkoituksia edistäviin yhdistyksiin tai
liittoihin.
3. Jäsenyys
Yhdistyksen jäsenryhmiä ovat:
1. varsinaiset jäsenet
2. kunniajäsenet
3. eläkeläisjäsenet
4. opiskelijajäsenet
5. kannattajajäsenet
Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voidaan hyväksyä maanpuolustukseen
liittyvillä hallinnonaloilla, liikelaitoksissa tai yrityksissä palvelussuhteessa oleva,
Teknillisessä
Korkeakoulussa tai sitä vastaavassa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa tai
korkeakoulussa tutkinnon suorittanut diplomi-insinööri, arkkitehti tai vastaavan
tasoisen tai ylemmän teknisen tutkinnon suorittanut henkilö. Erityisistä syistä
jäseneksi voidaan hyväksyä teknisissä tehtävissä toimiva, matemaattisluonnontieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.
Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioituneen jäsenen
kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi.
Eläkkeelle jäätyään varsinainen jäsen voi ilmoittautua yhdistyksen eläkejäseneksi.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä edellä mainituilla aloilla opiskeleva ja
vastaavassa palvelussuhteessa oleva henkilö.
Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta, jolla on oikeus hyväksyä
tai hylätä jäsenhakemus. Hylkäävästä päätöksestä tiedon saatuaan on hakijalla
oikeus 30 päivän kuluessa hakea muutosta kirjallisesti yhdistyksen kokoukselta.
Yhdistyksestä eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle, joka hyväksyy
eron.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsenmaksuvelvollisuutensa laiminlyönyt
jäsen sekä jäsen, joka toiminnallaan on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen
toimintaa tai tarkoitusperiä.
Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä.
4. Jäsenmaksut
Jäsenet maksavat yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden
vuosikokous päättää kullekin jäsenryhmälle. Mikäli yhdistyksen hallitus katsoo
tarpeelliseksi jäsenmaksun korotuksen, on sen kutsuttava yhdistyksen kokous
päättämään maksun suuruus.
Kunniajäsenen ei tarvitse suorittaa yhdistyksen jäsenmaksua.
Yhdistyksen hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisesta
määräajaksi erityisestä syystä.
5. Hallitus ja sen toiminta
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) yhdistyksen varsinaista jäsentä
ja kaksi varajäsentä. Vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan
puheenjohtajan ja puolet hallituksen muista jäsenistä ja varajäsenistä.
Vuosikokous valitsee yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja
heille kaksi (2) varahenkilöä.
Hallituksen erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen, enintään kaksi kertaa
(yhteensä kuusi vuotta) peräkkäin. Puheenjohtajaksi voidaan valita enintään
kolmeksi kaudeksi (yhteensä kuusi vuotta) peräkkäin.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee yhdistykselle
sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus valitsee tarvittaessa jäseniään ja heille varamiehiä edustamaan yhdistystä
niissä järjestöissä, joihin yhdistys kuuluu.
Hallituksen on huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita lakien, yhdistyksen
sääntöjen ja sen kokousten päätösten mukaisesti.

Tätä tarkoitusta varten hallitus:
1. edustaa yhdistystä
2. hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa
3. laatii vuosittain toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
4. laatii vuosittain toimintasuunnitelma- ja talousarvioesityksen
5. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistelee niille esitettävät asiat
6. suorittaa kyselyjä ja tiedottaa jäsenistöään tarpeellisiksi katsomistaan asioista
7. ryhtyy muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen päämäärien
saavuttamiseksi.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi lisäksi valtuuttaa sihteerin tai
muun toimihenkilön määrätyissä asioissa yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, joka on toimitettava kirjallisesti hallituksen jäsenille ja
varajäsenille vähintään viikkoa ennen aiottua kokousajankohtaa. Hallitus on
kutsuttava koolle myös, jos kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä.
Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka sihteeri varmentaa ja
puheenjohtaja allekirjoittaa. Mahdolliset korjaukset tehdään seuraavassa hallituksen
kokouksessa.
6. Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Toimintakertomus ja tilinpäätös
on jätettävä vuosittain helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden tulee
palauttaa ne ja laatia tilintarkastuskertomus vuosikokoukseen mennessä.
7. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
Jäsenistön esitykset vuosikokouksessa käsiteltävistä asioista on jätettävä
hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.
Yhdistyksen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta
kirjallisesti perustellen vaatii.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjallisesti ilmoittamalla jokaiselle jäsenelle
vähintään yhtä viikkoa ennen aiottua kokousajankohtaa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, jotka allekirjoittavat kokouksen
pöytäkirjan
2. valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina
3. todetaan kokouksen laillisuus
4. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus

5. käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilikertomus sekä tilintarkastajien
lausunto
6. päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
7. käsitellään tulo ja menoarvio alkaneelle tilivuodelle sekä määrätään
jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäset erovuoroisten tilalle
10. valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä
11. valitaan liittokokousedustajat ja heidän varamiehensä
12. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.
Yhdistyksen muissa kokouksissa puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ja pöytäkirjan laatii sihteeri. Kokouksessa käsiteltävät asiat
ilmoitetaan kokouskutsussa.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella
jäsenellä ja kunniajäsenellä, minkä lisäksi he ovat oikeutettuja valtakirjalla
käyttämään korkeintaan viiden (5) poissaolevan jäsenen äänioikeutta.
Äänestykset toimitetaan ja asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä. Suljettua
äänestystä käytetään, kun vähintään yksi yhdistyksen läsnäoleva jäsen sitä vaatii.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa
ratkaisu tapahtuu arvalla ja asioissa, joissa päätös näiden sääntöjen mukaan on
tehtävä määräenemmistöllä.
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliaika on vähintään yksi (1)
kuukausi. Päätökseen tarvitaan kummassakin kokouksessa vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) kaikista annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa erikseen ilmoitettava.
Jos yhdistys puretaan, on sen varat annettava diplomi-insinöörien ja arkkitehtien
etuja ajavalle järjestölle. Varojen käytöstä päätetään tarkemmin kokouksessa, jossa
purkamisesta päätetään
Näissä säännöissä mainitsemattomissa tapauksissa noudatetaan kulloinkin
voimassaolevaa lakia.
(Merkitty yhdistysrekisteriin 22.11.1963, rekn:o 87 289,
Yhdistyksen säännöt on uudistettu 8.12.2003)

