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Teekkarikomissioyhdistys ry 
Teknologkommissionsföreningen rf 
 
 
YLEISTÄ 
 
1§ Nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Teekkarikomissioyhdistys ry, Teknologkommissionsföreningen rf. 
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä komissio. Komission kotipaikka 
on Turku. 
 
Komissio on perustettu 27.4.2000. 
 
2§ Tarkoitus ja toimintamuodot 
 
Komission tarkoitus on toimia Turussa toimivien teekkariyhdistysten yhteistyöelimenä, 
edustaa näitä valtakunnallisesti ja ylläpitää sekä kehittää teekkarikulttuuria. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi komissio järjestää kokouksia, 
verkostoitumistapahtumia ja kulttuuritoimintaa sekä osallistuu valtakunnallisiin 
teekkaritapahtumiin ja harjoittaa tiedotustoimintaa. 
 
Toimintansa tukemiseksi komissio voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja 
omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 
 
3§ Jäsenet 
 
Komission jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä Turussa toimiva rekisteröity 
teekkaritoimintaa harjoittava yhdistys. Jäsenet hyväksyy komission kokous. 
 
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosittain komission 
syyskokous. 
 
Jäsenen, joka haluaa erota komissiosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti komission 
hallitukselle. Jos ilmoitus tehdään ennen kuin talousarvio on vahvistettu, jäsen on vapaa 
jäsenyydestä seuraavan vuoden alusta. Jos ilmoitus tehdään myöhemmin, on jäsen 
vapaa jäsenyydestä vuoden kuluttua irtisanomisesta ja velvollinen suorittamaan 
talousarvion mukaisen jäsenmaksun seuraavalta vuodelta. Jäsen voi myös erota 
ilmoittamalla siitä komission kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
 
Komission kokous voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän 
on komissioon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään komissiossa tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut komissiota tai ei enää täytä laissa taikka 
komission säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Päätökseen vaaditaan kolmen 
neljäsosan (3/4) enemmistö. 
 
4§ Toimielimet ja toimivallan jakautuminen 
 
Komission ylintä päätösvaltaa käyttää komission kokous. Toimeenpanovalta on 
komission hallituksella. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan pääkomissaariksi. 
 
5§ Viralliset kielet 
 
Komissio on kaksikielinen. Komission viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KOMISSION KOKOUKSET 
 
6§ Äänioikeus 
 
Kullakin komission jäsenyhdistyksellä on komission kokouksessa yksi ääni. 
 
7§ Vaalikelpoisuus 
 
Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vaaleissa vaalikelpoisia ovat 
tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin, arkkitehdin, maisema-arkkitehdin, tekniikan 
lisensiaatin tai tekniikan tohtorin tutkintoa suorittavat jäsenyhdistysten varsinaiset 
jäsenet. 
 
8§ Kokousten ajankohdat 
 
Komission kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa 
hallituksen määräämänä päivänä. 
 
9§ Koollekutsuminen 
 
Hallitus kutsuu komission kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen 
kokousta jäsenyhdistysten hallitusten sähköpostilistoilla.  
 
10§ Ylimääräiset kokoukset 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun komission kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) komission jäsenyhdistyksistä sitä 
hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa 
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
 
11§ Päätöksentekomenettely 
 
Komission kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, 
henkilövaaleissa kuitenkin arpa. 
 
12§ Varsinaiset kokoukset 
 
Komission kokoukset vahvistavat komission toimintalinjat ja toiminnan taloudelliset 
puitteet sekä päättävät komission sääntöjen muuttamisesta ja komission purkamisesta. 
Komission kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai komission kokouksen niin 
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana tai ennen kokousta. 
 
Komission kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjatarkastajan sekä kahden (2) 
ääntenlaskijan valinta 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä      
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Komission syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus  
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi(2) pöytäkirjantarkastajaa ja 
kaksi(2) ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 
sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle  
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 
7. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet  
8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  
 
  



 

HALLITUS 
 
13§ Kokoonpano 
 
Komission hallitukseen kuuluvat syyskokouksen valitsema puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja sekä neljä - kuusi (4–6) hallituksen jäsentä.  
 
Jokaisen jäsenyhdistyksen piiristä valitaan hallitukseen ainakin yksi edustaja. 
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan erillään tästä menettelystä. Puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja valitaan niin, että puheenjohtajistossa on kumpikin yliopisto 
edustettuna. Komission kokous voi yksimielisellä päätöksellä poiketa edellä mainituista 
menettelytavoista. 

 
14§ Toimikausi 
 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 
 
15§ Koollekutsuminen 
 
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja, kun tämä katsoo siihen olevan tarvetta tai kun vähintään puolet 
hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  
 
16§ Päätösvaltaisuus 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja 
lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 
 
17§ Päätöksentekomenettely 
 
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 
äänistä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, 
henkilövaaleissa kuitenkin arpa. 
 
 
 
  



 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 
 
18§ Tilikausi ja tilintarkastus 
 
Komission tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja komission vuosikertomus on annettava 
toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta.  
 
Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi 
(2) viikkoa ennen kevätkokousta. 
 
19§ Nimen kirjoittaminen 
 
Komission nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä 
hallituksen jäsenen kanssa. 
 
20§ Sääntöjen muuttaminen ja komission purkaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai komission purkamisesta on tehtävä komission 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai komission purkamisesta. 
 
Komission purkautuessa käytetään sen varat komission tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Komission tullessa 
lakkautetuksi ulkopuolisen tahon toimesta sen varat jaetaan tasan jäsenyhdistysten 
kesken.  
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