YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä vuosikokouksessa 5.11.2020

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tapahtumateollisuus Ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko
Suomi.
2. Tarkoitus ja toimintamuodot
Tapahtumateollisuus Ry on tapahtuma-alan valtakunnallinen keskusjärjestö, joka toimii
yritysten ja alan toimijoiden muodostamien yhdistysten ja muiden tahojen etu- ja
palvelujärjestönä.
Yhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa tapahtuma-alan
elinkeinotoiminnan edellytyksiä, työskennellä tapahtumateollisuuden yhteiskunnallisen
tunnettuuden ja arvostuksen lisäämiseksi ja teollisuuden toimijoiden keskinäisen yhteistyön
kehittämiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1.

Toimii jäsenistönsä yhteisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi.

2.

Edistää tapahtumateollisuuden toimintaedellytyksiä, tunnistettavuutta
yhteiskunnassa, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä.

3.

Osallistuu tapahtumaelinkeinoa koskevan lainsäädännön ja toimenpiteiden
valmisteluun, sekä tekee niitä koskevia aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja sekä
pitää tässä tarkoituksessa yhteyttä viranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin sekä
järjestöihin kotimaassa, Euroopan unionissa ja ulkomailla.

4. Harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa
tapahtumaliiketoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa.
5.

Edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä.

Yhdistys tukee jäsentensä suorittamaa alue- ja toimialakohtaista edunvalvontatyötä.
Yhdistyksen koko jäsenkuntaa koskevissa yhteisissä edunvalvontakysymyksissä jäsenet tukevat
sääntöjensä puitteissa yhdistyksen pyrkimyksiä.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi:
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- myydä toimialaan liittyvää järjestö- ja neuvontamateriaalia
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja perintöjä
- omistaa osakkeita ja kiinteistöjä
- perustaa rahastoja
- liittyä jäseneksi muihin järjestöihin, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusta
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3. Jäsenet
Yhdistyksen v
 arsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yritys tai alan yritysten muodostama
yhdistys tai muu taho, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Yhteiskunnalliseksi jäseneksi voidaan hyväksyä julkinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet, yhteiskunnalliset jäsenet
ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Yhdistys kerää jäseniltään liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun. Varsinaisilta jäseniltä,
kannattavilta jäseniltä ja yhteiskunnallisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Varsinaisten
yhdistys-, yritys- ja muiden jäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset. Jäsenmaksut voidaan
vuosikokouksen päätöksellä porrastaa. Porrastamisen kriteereistä päättää vuosikokous
yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyslain puitteissa. Kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
Hallitus päättää uuden jäsenen liittymisvuoden jäsenmaksusta liittymismaksua lukuun
ottamatta. Liittymisvuoden jäsenmaksu voi poiketa edellä mainituista kriteereistä lukuun
ottamatta liittymismaksua.
5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä 1-13 muuta varsinaista tai yhteiskunnallista jäsentä. Hallituspaikoista
enintään ¼ voi olla yhteiskunnallisten jäsenten paikkoja. Jokaiselle hallituksen jäsenelle valitaan
henkilökohtainen varajäsen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta.
- Hallitusjäsenen ja puheenjohtajien toimikausi alkaa valintaa seuraavan kesäkuun alusta ja on
kaksi vuotta. Hallituksen jäsenen peräkkäisten kausien määrä on maksimissaan kaksi.
- Yhdistyksen ensimmäisen hallituksen osalta puolella jäsenistä sekä toisella puheenjohtajista
toimikauden pituus on yksi vuosi. Nämä erovuorossa olevat jäsenet valitaan arvalla ennen
uusista jäsenistä päättävän vuosikokouksen koollekutsumista.
- Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarvittavat toimihenkilöt.
- Hallitus valitsee ja erottaa tarvittaessa yhdistyksen toimitusjohtajan.
- Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä
sitä vaatii. Hallituksen kokoontumisissa varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.
- Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
- Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
- Hallitus hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet sekä päättää uuden jäsenen liittymisvuoden
jäsenmaksusta.
- Hallitus päättää jäsenen erottamisesta.
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- Hallitus voi päättää erilaisten toimikuntien ja työryhmien perustamisesta ja lakkauttamisesta
sekä niiden toimivallasta
- Hallitus päättää yhdistyksen liittymisestä muihin yhdistyksiin tai järjestöihin.

6. Toimitusjohtaja
Yhdistyksen käytännön toimintaa johtaa hallituksen apuna toimitusjohtaja, jos yhdistykselle
toimitusjohtaja on valittu. Toimitusjohtajan tehtävänä on muun ohella:
1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi ja yhdistyksen kehittämiseksi
2. Valmistella ja esitellä hallituksen sekä yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja
huolehtia päätösten toimeenpanosta.
3. Johtaa yhdistyksen toimistoa ja huolehtia siellä tehtävien töiden järjestämisestä
4. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja laatii budjetin sekä huolehtii sen toteutumisen
seuraamisesta
5. Ottaa palvelukseen ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä toimii heidän
esimiehenään.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja
kukin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
8. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni alkavaa viittä sataa (500)
euroa kohden, jonka jäsen on maksanut sääntöjen mukaista viimeksi veloitettua jäsenmaksua.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella viimeksi veloitetun jäsenmaksun maksaneella
yhteiskunnallisella jäsenellä on yksi ääni. Äänestyksissä voidaan käyttää valtakirjaa.
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. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
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11.
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, hallituspalkkioiden maksaminen ja palkkioiden
määrä, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
Valitaan jäsenet erovuorossa olevien puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tilalle
Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
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.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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