YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Nimi, kotipaikka sekä kieli
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen laivainsinöörien yhdistys - Finlands
skeppsingenjörförening LARADI ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi.
Tarkoitus ja toiminta
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on laivanrakennusdiplomi-insinöörien ja insinöörien
yhdyssiteenä toimien
 työskennellä heidän ammattitaitonsa, vastuuntuntonsa ja yhteenkuuluvuutensa
kehittämiseksi
 valvoa heidän ammatillisia ja yhteiskunnallisia etujaan
 edustaa alan asiantuntemusta
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 tukee ja ylläpitää jäsentensä ammatillista kehitystä edistävää koulutus-, tiedotus- ja
– julkaisutoimintaa
 järjestää kokouksia sekä jäsentensä koulutus-, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia
 pyrkii edistämään yhteistoimintaa muiden alan kotimaisten tai ulkomaisten
järjestöjen ja yhteisöjen kanssa
 seuraa yleistä työmarkkinatilannetta. lainsäädäntöä. yhteiskunnallista kehitystä
laiva-alan insinöörikoulutusta
 toimittaa tutkimuksia ja hankkii aineistoa laiva-alan insinöörikunnan työoloista,
työmarkkinoista ja ansiotasosta
 tekee laiva-alaan liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa alaa koskevia lausuntoja.
Yhdistys voi hallituksen esityksestä liittyä sellaisiin kotimaisiin tai kansainvälisiin
järjestöihin ja elimiin, joihin kuuluminen on jäsenten edun mukaista. Päätös tästä on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) kokouksessa annetuista
äänistä kannattaessa liittymistä.
Jäsenet
4§
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, nuoria jäseniä, kannattavia jäseniä,
kirjeenvaihtajajäseniä tai kunniajäseniä.
Ulkomaan kansalaisia voi olla enintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista
jäsenistä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi sen hallitus hyväksyä teknillisessä
korkeakoulussa diplomi-insinöörin tai teknillisessä opistossa insinöörin tutkinnon
suorittaneen henkilön, sekä muun vastaavan koulutuksen saaneen henkilön, joka toimii
laiva-alalla.
Yhdistyksen nuoreksi jäseneksi voi hallitus anomuksesta hyväksyä teknillisessä
korkeakoulussa tai opistossa laivanrakennusalaa opiskelevan opiskelijan. Nuorella
jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin.
Suoritettuaan loppututkinnon nuori jäsen tulee ilman eri anomusta yhdistyksen
varsinaiseksi jäseneksi.

Kannattavaksi jäseneksi voi hallitus anomuksesta hyväksyä oikeuskelpoisen ja
hyvämaineisen yhtiön, yhdistyksen tai muun yhteisön, jolloin sen edustajalla on oikeus
osallistua yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin. Kannattavalla jäsenellä on
oikeus asiakirjoissaan tuoda ilmi jäsenyytensä. Kirjeenvaihtajajäseneksi yhdistyksen
kokous voi hallituksen esityksestä kutsua ulkomaalaisen henkilön tai yhdistyksen, jonka
toiminta on omiaan edistämään yhdistyksen tarkoitusperiä. Kirjeenvaihtajajäsenellä on
oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka
on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen pyrkimyksiä. Kutsumista tulee kannattaa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.
5§
Yhdistyksen jäseniltä perittävistä maksuista määrää vuosikokous. Jäsenillä, joilta on
jäsenmaksu suorittamatta vähintään vuoden ajalta, ei ole äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa.
6§
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan.
Jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai menettelyllään vahingoittaa
huomattavasti yhdistyksen pyrkimyksiä, yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä
erottaa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä erottamista kannattaa.
Jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta yhden vuoden ajalta, hallitus
erottaa yhdistyksestä.
Kokoukset
7§
Yhdistyksen kokouksia pidetään niin usein, kun hallitus pitää tarpeellisena. Kuitenkin on
vuosittain pidettävä kaksi kokousta, nimittäin vuosikokous ja vaalikokous.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle, jos vähintään yksi kymmenesosa
(1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.
Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa
esityksen saatuaan.
– Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava jäsenistölle kirjallisesti vähintään neljätoista
päivää ennen kokousta. Kokouksessa käsiteltävät asiat on ilmoitettava kutsussa.
Jäsenten on jätettävä esityksensä kokouksessa käsiteltävistä asioista kirjallisena
hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.
Kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu. kokoon sääntöjen mukaisesti.
8§
Yhdistyksen vuosi- ja vaalikokouksessa johtaa puhetta kokouksessa valittu puheenjohtaja. Tämän lisäksi on kokoukselle valittava sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
9§
Vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään
seuraavat asiat:
 esitetään toimintakertomus edelliseltä vuodelta _
 esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta
 päätetään vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
vastuuvapaudesta tai niistä muista toimenpiteistä, mihin vuosikertomus,
tilinpäätös saattavat antaa aihetta
 päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Vaalikokous pidetään marras-joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
 päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
 vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
 päätetään toimihenkilöille maksettavista palkkioista
 valitaan uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle _ _
 valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä seuraavaksi vuodeksi
 päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
 Vaalit toimitetaan avoäänestyksellä, ellei vähintään kuusi jäsentä vaadi
äänestystä suljetuin lipuin.
Hallitus
10 §
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toinen
on diplomi-insinööri ja toinen insinööri, sekä kahdeksan muuta varsinaista jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja määrää muiden jäsenten tehtävien jaosta.
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain eroaa
vuoron mukaan joko puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä tai
viisi muuta jäsentä.
Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa
olevat edellä mainitut viisi hallituksen muuta jäsentä valitaan arvalla. Sen jälkeen
eroaminen määräytyy vuoron mukaan.
11 §
Hallituksen tehtävät ovat:
 johtaa yhdistyksen toimintaa
 panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
 hoitaa yhdistyksen taloutta talousarvion rajoissa
 ottaa ja erottaa yhdistyksen virkailijat sekä päättää virkailijain työsuhdetta
koskevista asioista
 kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 laatia vaalikokoukseen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta
varten
 pitää jäsenluetteloa
 hoitaa juoksevat asiat.
12 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen. kun ainakin
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä jäsentä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan voittaa puheenjohtajan
kannattama mielipide paitsi vaaleissa arpa.
13 §
Puheenjohtajan tehtävä on johtaa puhetta yhdistyksen hallituksen kokouksissa sekä
muissa yhdistyksen kokouksissa paitsi vuosi- ja vaalikokouksissa, kutsua kokoon
yhdistyksen hallituksen kokoukset, edustaa yhdistystä sekä valvoa ja ohjata
yhdistyksen virkailijain toimintaa. Puheenjohtajan ollessa estynyt, hoitaa hänen
tehtävänsä yhdistyksen varapuheenjohtaja.
14§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä. Rahaliikennettä koskevissa asioissa hallitus voi myöntää
nimenkirjoitusoikeuden nimetylle toimihenkilölle yksin.

Tilit
15§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle
viimeistään helmikuun loppuun mennessä.
Paikallisosastot
16 §
Yhdistyksen jäsenet voivat eri paikkakunnilla muodostaa epäitsenäisiä
paikallisosastoja, jotka noudattavat yhdistyksen hallituksen laatimia ja vahvistamia
sääntöjä.
Erityisiä määräyksiä
17§
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
18 §
Päätös näitten sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Päätös
muutoksesta on tehtävä vähintään kahdella kolmasosalla (2/3) kokouksessa annetuista
äänistä.
19 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään samassa järjestyksessä, kuin päätös
yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat
Merenkulun Säätiölle käytettäväksi laivateknillisen tutkimuksen edistämiseksi.
Nämä säännöt on asianmukaisesti käsitelty yhdistyksen kokouksissa ja hyväksytty
oikeusministeriössä 8.9.1976.
Nämä säännöt on käsitelty kahdessa yhdistyksen kokouksessa vuonna 2014 ja PRH on
hyväksynyt ne 5.2.2015.

Namn, hemort och språk
1§
Föreningens namn är Suomen laivainsinöörien yhdistys - Finlands skeppsingenjörsförening
LARADI rf.
Föreningens hemort är Helsingfors stad.
Föreningens språk är finska och svenska. Protokollspråker är finska.
Syfte och verksamhet 1
2§
Föreningens syfte är att fungerande som skeppsbyggnadsdiplomingenjörernas och
ingenjörernas förbindelselänk:
– arbeta för utvecklandet av deras yrkesskicklighet, ansvarskänsla och samhörighet
– bevaka deras fackliga och sociala intressen
– representera branschens sakkännedom.
3§
För att förverkliga sitt syfte
– stöder och uppehåller föreningen utbildnings-, informations- och publikationsverksamhet avsedd att befrämja medlemmarnas fackliga utveckling
– ordnar föreningen möten samt sina medlemmars utbildnings-, konferens- och
föredragstillfällen
– strävar föreningen att befrämja samverksamhet med andra inhemska eller utländska organisationer och samfund inom samma bransch
– följer föreningen med den allmänna arbetsmarknadssituationen, lagstiftningen,
den samhälleliga utvecklingen och skeppsbranschens ingenjörsutbildning
– utför föreningen undersökningar och samlar material om ingenjörernas arbetsförhållanden, arbetsmarknad och inkomstnivå inom skeppsbyggnadsbranschen
– tar föreningen initiativ och för förslag rörande skeppsbranschen samt ger utlåtanden rörande
densamma.
Föreningen kan på styrelsens förslag ansluta sig till sådana inhemska eller internationella
organisationer och organ, i vilka ett medlemskap står i enlighet med medlemmarnas intressen.
Beslut härom skall fattas om tre fjärdedelar (3/4) av* de i föreningsmötet avgivna rösterna
understöder en anslutning.
Medlemmar
4§
Föreningens medlemmar består av egentliga medlemmar, unga medlemmar, understödande medlemmar, korrespondentmedlemmar eller hedersmedlemmar. Högst en
tiodel (1/10) av föreningens egentliga medlemmar kan utgöras av utländska medborgare.
Som egentlig medlem i föreningen kan styrelsen godkänna person, som i teknisk
högskola avlagt diplomingenjörsexamen eller i tekniskt institut ingenjörsexamen, eller
annan person, som erhåller motsvarande utbildning och som verkar inom skeppsbranschen.
Som ung medlem i föreningen kan styrelsen på anhållan godkänna studerande, som studerar
skeppsbyggnad i teknisk högskola eller i tekniskt institut. Ung medlem har rätt att delta i
föreningens verksamhet, men inte i röstningar. Efter att ha avlagt slutexamen blir ung medlem utan
särskild ansökan egentlig medlemskap.
Som korrespondentmedlem kan föreningsmötet på styrelsens förslag inbjuda utländsk person eller
förening, vars verksamhet är ägnad att befrämja föreningens syfte. Korrespondentmedlem har rätt
att delta i föreningens verksamhet, men inte i röstningar.

Som hedersmedlem kan föreningsmötet på styrelsens förslag inbjuda person, som speciellt
förtjänstfullt befrämjat föreningens strävanden. Inbjudan bör understödas av minst tre fjärdedelar
(3/4) av de i mötet avgivna rösterna.
5§
Årsmötet bestämmer de avgifter, som skall uppbäras av föreningens medlemmar.
Medlemmar, vilka inte erlagt medlemsavgift för minst ett års tid, har inte rösträtt i föreningens
möten.
6§
Föreninsmedlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela därom till föreningens
styrelse eller till dess ordförande eller muntligen i föreningens protokoll.
Medlem, som bryter mot föreningens regler eller som genom sitt förfarande märkbart skadar
föreningens strävanden, kan av föreningsmötet på styrelsens förslag fråntas sitt medlemskap om
minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna understöder detta.
Medlem, som inte erlagt medlemsavgift för föregående en års tid, fråntas av styrelsen sitt
medlemskap i föreningen.
7§
Föreningens möten hålls så ofta som styrelsen anser vara nödvändigt. Årligen skall
dock två möten hållas, nämligen årsmöte och valmöte. Styrelsen skall sammankalla
– föreningsmötet om minst en tiodel (l/ 10) av medlemmarna skriftligen anhåller därom
för behandling av ett bestämt ärende". Styrelsen bör sammankalla mötet inom sextio
(60) dagar efter att ha erhållit förslaget.
Medlemmarna bör skriftligen meddelas om föreningsmötet minst fjorton (14) dagar
i före mötet. I möteskallelsen bör omnämnas de ärenden, som skall behandlas i mötet.
Medlemmarna bör skriftligen inlämna sina förslag till ärenden, som skall behandlas i
mötet, till styrelsen senast trettio (30) dagar före mötet.
8§
I föreningens års- och valmöte förs ordet av i mötet vald ordförande. Dessutom bör en sekreterare
och två protokolljusterare väljas.
9§
Årsmötet hålls senast före utgången av mars månad och däri behandlas följande
ärenden:
- presentation av verksamhetsberättelse från föregående år
- presentation av föreningens bokslut och av verksamhetsgranskare utlåtade från föregående år.
– beslut om stadfästande av årsberättelse och ansvarsfrihet eller om andra åtgärder, till vilka
årsberättelse och bokslut kan ge upphov
– beslut om andra i mötenskallelsen Omnämnda ärenden.
Valmöte hålls i november - december och däri behandlas följande ärenden:
– beslut om storleken av följande års medlemsavgifter
– stadfästande av följande ars verksamhetsplan och budget
– beslut om funktionärsarvoden
- val av nya styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
- val av en verksamhetsgranskare och sin suppleantför följande år
- beslut om andra i möteskallelsen omnämnda ärenden.
Valen förrättas genom öppen omröstning såvida inte minst sex medlemmar kräver röstning med
slutna valsedlar.

Styrelse

10 §
Föreningens styrelse utgörs av ordförande och viceordförande, av vilka den ena är
diplomingenjör och den andra ingenjör, samt åtta andra egentliga medlemmar. Styrelsen väljer en
styrelsemedlem till sekreterare och bestämmer den andra medlemmarnas uppgiftsfördelning.
Styrelsemedlemmarna väljes för två år åt gången så, att antingen ordföranden, viceordföranden och tre andra medlemmar eller fem andra medlemmar årligen avgår i tur och ordning.
De medlemmar, som står i tur att avgå, kan väljas på nytt. För-stå gången väljs de
tidigare nämnda fem andra styrelsemedlemmarna som står i tur att avgå genom
lottdragning. Därefter bestäms avgången enligt tur.
11 §
Styrelsens uppgift är:
– att leda föreningens verksamhet
– att verkställa föreningsmötenas beslut
– att sköta föreningens ekonomi inom budgetens gränser
– att anställa och avskeda föreningens tjänstemän samt att besluta i frågor rörande
tjänstemännens arbetsförhållande
– att sammankalla föreningens möten och att förbereda de ärenden, som skall behandlas i dessa
– att utarbeta följande års verksamhetsplan och budget för valmötet
– att föra medlemsförteckning
– att sköta löpande ärenden.
12 §
Styrelsen samlas på ordförandens kallelse. Mötet har beslutanderätt då åtminstone ordföranden
eller viceordföranden och fyra medlemmar är närvarande. Ärendena avgörs med enkel
röstmajoritet. Om rösterna fördelar sig jämt, vinner den av ordförande understödda åsikten utom i
valen där lotten avgör.
13 §
Ordförandes uppgift är att föra ordet i föreningens styrelsemöten samt i andra föreningsmöten,
utom i års- och valmötena, att sammankalla föreningens styrelsemoten,
att representera föreningen samt att övervaka och leda tjänstemännens verksamhet i
föreningen.
Då ordföranden är förhindrad, sköter föreningens viceordförande hans åligganden.
14 §
Ordförande allena eller två styrelsemedlemmar tillsammans tecknar föreningens namn.
I frågor rörande penningrörelse kan styrelsen bevilja en utnämnd funktionär allena rätten att teckna
föreningens namn.
Konton
15 §
Föreningens konton avslutas kalenderårsvis och de skall lämnas till verksamhetsgranskare senast
före utgången av februari månad.
Lokalavdelningar
16§
Föreningens medlemmar kan på olika orter bilda osjälvständiga lokalavdelningar, vilka åtlyder de
av föreningsstyrelsen utarbetade och stadfästa regler.
Speciella bestämmelser

17 §
Föreningen har rätt emottaga donationer och testamenten samt att äga för sin verksamhet
nödvändig fast och lös egendom.
18 §
Beslut om förändring av dessa regler skall fattas i föreningens möte. Beslut om förändringen bör
göras med minst två tredjedelar (2/3) av de i mötet avgivna rösterna.
19 §
Beslut om föreningens upplösande görs i samma ordning som beslut om förändring av föreningens
regler. Då föreningen upplöses doneras dess medel till Sjöfartsstiftelsen att användas för
befrämjande av skeppsteknisk forskning.
Dessa regler har på behörigt sätt behandlats i föreningens möten och godkänts i justitieministeriet
8.9.1976.
Dessa regler har behandlats i två föreningens möten och godkänts i PRH 5.2.2015.

