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§1
NIMI ja KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää
kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Tunnelling Association FTA.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
§2
TARKOITUS JA TOIMINTATAVAT
Yhdistyksen aatteellisena tarkoituksena on




edistää maanalaisten tilojen suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja hoitoa
edistää alan koulutusta ja tutkimusta
edistää alan yleistä kehitystä sekä kehittymisen edellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää tilaisuuksia, kokouksia ja excursioita, edistää alan
julkaisutoimintaa ja ohjeistusta, antaa lausuntoja ja kannanottoja, myöntää apurahoja tai muulla tavoin
edistää tarkoituksen toteutumista.
Yhdistys toimii yhteistyössä eri alan organisaatioiden kanssa ja edustaa jäsenistöään kansainvälisessä
tunneliyhdistyksessä (International Tunnelling and Underground Space Association ITA).
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.
§3
YHDISTYKSEN JÄSENET JA SUORITETTAVAT JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa




A yksityisiä henkilöitä = A-jäsenet
B maanalaisia tiloja suunnittelevia ja rakentavia yhtiöitä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka
työskentelevät yhdistyksen toimialalla = B-jäsenet
C oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa = C- kannattavat jäsenet

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
A-, B- ja C-jäsenien vuosimaksun ja liittymismaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.
§4
YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai suullisesti yhdistyksen
kokouksessa.
Jäsen, joka on jättänyt yhdistyksen vuosimaksun suorittamatta kahtena vuonna, voidaan erottaa yhdistyksen
hallituksen päätöksellä.
Jäsen, joka on menettelyllään vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan erottaa yhdistyksestä.
Erottamisesta päättää yhdistyksen kokous.
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§5
HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4 - 6 muuta
jäsentä, joiden tulee olla yhdistyksen henkilöjäseniä. Hallituksen jäsenistä on yhden edustettava
Vuorimiesyhdistys ry:tä ja yhden Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry:tä.
Jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa ja heidän toimintakautensa on kolme vuotta. Hallituksen
jäsenyys voidaan uusia peräkkäin ilman välikautta ainoastaan kerran, joten hallituksen jäsenten toimikausi
yhtäjaksoisesti on siten enintään kuusi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan sekä tarpeelliset toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuolisista.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen
jäsenistä osallistuu kokoukseen. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

§6
TOIMINTAKAUSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

§7
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä
hallituksen muun jäsenen kanssa. Hallitus voi valtuuttaa yhdistyksen hallituksen jäsenen tai toimihenkilön
yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

§8
YHDISTYKSEN KOKOUS
Yhdistyksellä on vuosikokous, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä kokouskutsussa mainitut muut
asiat. Asioista, joita jäsenet haluavat kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle
viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään:
1. Hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä mainitun vuoden tilinpäätös ja
tilintarkastajan lausunto
2. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle
3. Päätetään A-jäsenten, B-jäsenten sekä C-kannattavien jäsenten vuosi- ja liittymismaksuista kustakin
erikseen
4. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä
5. Valitaan jäsenet yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle
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6. Valitaan tilintarkastaja varahenkilöineen tai toiminnantarkastaja varahenkilöineen tarkastamaan
kuluvan kalenterivuoden tilit ja hallinto.
7. Käsitellään muut esille tulevat asiat
Jos kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa.

§9
KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle sähköisesti tai postitse. Kokouskutsu on jätettävä viimeistään 7
vuorokautta ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
§ 10
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ÄÄNESTÄMINEN
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kokoukseen osallistuvalla A-jäsenellä yksi ääni. Muilla kokoukseen
osallistuvilla jäsenillä on puhe-, mutta ei äänioikeutta.
Päätökset tehdään avoäänestyksin tai 3 kokouksen äänivaltaisen jäsenen niin vaatiessa salatusti
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
Henkilövaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

§ 11
YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 10
äänioikeutettua jäsentä tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti
ilmoitettua asiaa varten.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samoin kuin vuosikokous.

§ 12
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kahden kolmanneksen (2/3) äänten
enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

§ 13
YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä
yhdistyksen kokouksessa kahden kolmanneksen (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat käytettävä viimeisen kokouksen päätöksen mukaan
mahdollisimman lähellä yhdistyksen tarkoitusperiä olevaan tarkoitukseen.

