
 

SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYS 

THE FINNISH SOCIETY FOR TRIBOLOGY 

 

SÄÄNNÖT 

 
 

1 §. 

 

Yhdistyksen nimi on Suomen Tribologiayhdistys, ruotsiksi Finlands Tribologi-Förening, 

englanniksi The Finnish Society for Tribology, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

 

 

2 §. 

 

Tribologia on tieteen ala, joka käsittelee toisiinsa nähden liikkuvien pintojen vuorovaikutuksia ja 

niihin liittyvää teknologiaa eli pääasiassa kitkaan, kulumiseen ja voiteluun liittyviä ilmiöitä. 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on tribologian alalla 

 edistää tutkimusta ja opetusta erityisesti ottaen huomioon tribologisen tietouden 

hyväksikäytön maassamme, 

 toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken kokemusten vaihtamiseksi ja ammattitaidon 

syventämiseksi sekä 

 seurata alan ulkomaista kehitystä mm. olemalla yhteistoiminnassa vastaavien ulkomaisten ja 

kansainvälisten järjestöjen kanssa. 

 

Yhdistyksen kielenä on suomi, mutta kokouksissa voidaan käyttää myös ruotsin tai englannin 

kieltä. 

 

3 §. 
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tavoittelematta järjestää kokouksia, seminaareja, 

yritysvierailuja ja muita tilaisuuksia, tukee ja edistää alan julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja, tekee 

aloitteita ja esityksiä viranomaisille sekä toimii muillakin vastaavilla tavoilla. 

 

 

4 §. 
 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, ainaisjäseniä ja kunniajäseniä. 

 

Varsinaiseksi jäseneksi pääsee täyttämällä jäsenhakemuksen, lähettämällä sen johtokunnalle ja 

maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa. 

Ainaisjäseneksi pääsee varsinainen jäsen suorittamalla kertakaikkisen jäsenmaksun, jonka suuruus 

määrätään vuosikokouksessa. 

 



Kannattavaksi yhteisöjäseneksi pääsee oikeuskelpoinen yhteisö ilmoittautumalla johtokunnalle. 

Kannattavalla jäsenellä on äänioikeus edustajansa kautta. Yhteisöjäsenmaksun suuruus määrätään 

vuosikokouksessa.  

 

Erityiset ansiot yhdistyksen toiminnassa omaava henkilö voidaan kutsua kunniajäseneksi.  

Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta hänet on vapautettu 

jäsenmaksuista.  Kunniajäsen kutsutaan johtokunnan sitä yksimielisesti ehdotettua ja neljän 

viidesosan (4/5) äänestäjistä sitä varsinaisessa kokouksessa kannatettua. 

 

 

5 §. 

 

Kun jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon hän siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle 

tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 

 

Jäsen voidaan yhdistyslain 11 §:n perusteella erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä 

johtokunnan esityksen perusteella viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä. 

 

Yhdistyksen jäsen, joka kahtena peräkkäisenä vuotena ei ole suorittanut jäsenmaksuaan, erotetaan 

yhdistyksestä johtokunnan päätöksellä. 

 

 

6 §. 

 

Yhdistyksen toimikausi ja samalla tilivuosi on kalenterivuosi. 

 

 

7 §. 

 

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä viimeistään maaliskuun kuluessa. Tällöin 

 esitetään johtokunnan vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, 

 käsitellään tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle, 

 valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä 

muut jäsenet, 

 valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille yksi (1) varamies, 

 määrätään  jäsen-, ainaisjäsen- ja yhteisöjäsenmaksut, 

 käsitellään johtokunnan ja jäsenten tekemiä esityksiä sekä 

 esitetään tulevan vuoden toimintasuunnitelma. 

 

 

8 §. 

 

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen johtokunnan harkinnan mukaan tai kun viidesosa 

(1/5) jäsenistä sitä kirjallisesti erityistä asiaa varten vaatii. 

 

Johtokunnan on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta kirjallisesti kutsuttava jäsenet 

kokoukseen. 

 

 

 



9 §. 

 

Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

sihteeri, rahastonhoitaja ja kolmesta kymmeneen muuta jäsentä. 

 

Puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. 

 

Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään neljä (4) sen jäsentä puheenjohtaja tai hänen estyneenä 

ollessaan varapuheenjohtaja mukaan lukien on paikalla. 

 

Johtokunnan tehtävänä on 

 hoitaa juoksevat asiat 

 toteuttaa yhdistyksen  kokousten  päätökset, 

 vastata yhdistyksen talouden hoidosta, 

 valmistella yhdistyksen kokouksille tehtävät esitykset sekä 

 edustaa yhdistystä ulospäin. 

 

 

10 §. 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun 

johtokunnan muun jäsenen kanssa tai johtokunnan määräämänä sihteeri tai rahastonhoitaja 

kumpikin yksin. 

 

 

11 §. 

 

Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vuosikokouksessa johtokunnan ehdotuksesta tehdyllä 

päätöksellä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänestäessä muutosten puolesta.  

 

 

12 §. 

 

Yhdistys voidaan purkaa sen jälkeen kun kokouskutsussa on purkamisesta mainittu ja päätös 

purkamisesta on tehty kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan 

(3/4) äänestäessä purkamisen puolesta. Kokouksista toisen on oltava vuosikokous ja 

kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.  Viimeisessä kokouksessa on päätettävä 

yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta yhdistyksen päämääriä vastaavaan tarkoitukseen. 

 


