GEOFYYSIKKOJEN LIITTO RY
SÄÄNNÖT
1§
NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Geofyysikkojen liitto ry (GFL) ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimintaalueena on koko maa.
2§
TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on
1. toimia yhdyssiteenä hydrologian, merentutkimuksen ja meteorologian aloilla työskentelevien ja
työskennelleiden kesken,
2. edistää jäsentensä tieteellistä ja ammatillista kehitystä sekä
3. tukea jäsentensä palkkauksellisten, sosiaalisten ja muiden ammatillisten etujen valvonta-alan
ammattijärjestöjä avustaen.
3§
TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. edistää toimialalla työskentelevien ammatillista järjestäytymistä
2. avustaa ja edustaa jäsenkuntaa työmarkkinallisissa kysymyksissä ja mahdollisissa
työtaistelutilanteissa,
3. järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- neuvottelutilaisuuksia,
4. järjestää tutustumismatkoja ja tarjoaa muita jäsenistönsä yhteenkuuluvuutta tukevia
tapahtumia
5. voi tarvittaessa toimittaa tai tukea alan julkaisuja,
6. tekee esityksiä ja antaa lausuntoja,
7. ylläpitää suhteita työnantajiin sekä alalla toimiviin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin,
8. toimii muillakin samantapaisilla tavoilla tarkoituksensa edistämiseksi.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää juhlia, arpajaisia ja myyjäisiä, ottaa vastaan
lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä hankkia, omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää
omaisuutta.
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4§
JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä LOIMUun tai muuhun akavalaiseen ammattiliittoon kuuluva
hydrologian, merentutkimuksen tai meteorologian alalla työskentelevä henkilö, joka on suorittanut
tai on suorittamassa loppututkintoa korkeakoulussa tai joka on saanut ylioppilastutkintoon
pohjautuvan erikoiskoulutuksen jollakin geofysiikan alalla. Hallitus hyväksyy jäsenet kirjallisen
hakemuksen perusteella.
5§
Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi hydrologian, merentutkimuksen tai meteorologian aloilla
ansioituneita tai tehokkaasti yhdistyksen hyväksi toimineita henkilöitä. Kunniajäseneksi
hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous. Ehdotuksen tulee saada ¾ annetuista äänistä.
6§
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa.
Jäsenmaksun periminen lakkaa kolmen kalenterikuukauden kuluttua eroamisesta.
Jäsenen voi erottaa, jos hän on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai jättänyt täyttämättä
jäsenmaksuvelvoitteensa. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Päätökseen
tyytymätön jäsen voi saattaa asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmän
yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Ennen
kuin jäsenmaksunsa maksamatta jättämisen takia erotettu jäsen hyväksytään uudelleen yhdistyksen
jäseneksi, on hänen maksettava kaikki erääntyneet jäsenmaksunsa.
7§
JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksua, jonka suuruudesta päätetään
yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksusta ovat vapautettuna kunniajäsenet.
8§
HALLINTO
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus.
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9§
KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään yksi vuodessa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään helmi-huhtikuussa
1. hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä esitetään
toiminnantarkastuskertomus
2. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
3. päätetään seuraavan kauden jäsenmaksun suuruudesta
4. päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta
5. päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista korvauksista
6. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi kaudeksi
7. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kaudeksi
8. valitaan hallituksen jäsenet sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja näille kaksi varahenkilöä
seuraavaksi kaudeksi
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen kokouksen tehtävänä on lisäksi päättää työtaistelun tukemisesta. Yhdistyksen kokous voi
valtuuttaa hallituksen päättämään työtaistelun tukemisesta.
Yhdistyksen varsinainen kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos
vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittamaansa tarkoitusta
varten. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Kokouskutsu toimitetaan jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
10§
ÄÄNESTYKSET
Äänestyksissä jokaisella läsnä olevalla jäsenellä on oikeus äänestää oman äänensä lisäksi enintään
viidellä (5) jäsenen valtakirjalla.
11§
HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 6-10 jäsentä. Toimikausi
on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee sihteerin, tiedotussihteerin ja taloudenhoitajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtaja ja
vähintään kolmannes muista jäsenistä on kokouksessa läsnä.
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12§
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on mm.
1. edustaa yhdistystä,
2. toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi,
3. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat,
4. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset,
5. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta,
6. antaa kertomus yhdistyksen toiminnasta kuluneelta vuodelta ja pitää luetteloa jäsenistä,
7. laatia talousarvioehdotus seuraavaa toimintavuotta varten.
13§
HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää.
Puheenjohtajan ollessa estyneenä kutsuu hallituksen kokoon varapuheenjohtaja.
14§
TOIMINTAVUOSI, TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien tulee tarkastaa tilit sekä antaa niistä
kirjallinen lausunto hallitukselle vähintään viikkoa ennen vuosikokousta.
15§
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä
yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
16§
ERITYISSÄÄNNÖKSIÄ
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen vähintään kuukauden väliajalla
pidetyn kokouksen, joista toisen tulee olla varsinainen kokous, yhtäpitävät päätökset, joissa
muutoksen puolesta on annettu vähintään ¾ annetuista äänistä.
Samassa järjestyksessä voidaan tehdä liiton purkamispäätös.
17§
Jos yhdistys purkautuu tai sen toiminta lakkautetaan, on yhdistyksen varat käytettävä yhdistyksen
toiminnalle läheisten tarkoitusten tukemiseen siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.
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