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Nimi ja toimialue 
1 § 

 
Yhdistyksen nimi on STAHA yhdistys ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksen nimestä 
käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä  STAHA Association ja sen kotipaikka on Tampereen 
kaupunki. 
 
 

Tarkoitus ja toimintamuodot 
2 § 

 
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää staattisen sähkön ja ESD-riskien hallinnan yleisiä 
edellytyksiä sekä toimia näiden asioiden piirissä työskentelevien ja niistä kiinnostuneiden 
henkilöiden, yhteisöjen, yritysten ja laitosten yhdyssiteenä. 
 
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: 

1. Kehittämällä alan koulutustoimintaa. 
2. Tarjoamalla jäsenille tilaisuuksia vaihtaa ja vertailla kokemuksia, tietoa ja ideoita 

erilaisista staattisen sähkön hallintaan liittyvistä menetelmistä ja käytännön 
ratkaisuista. 

3. Järjestämällä seminaareja, työryhmäkokouksia ja opintomatkoja jäsenilleen. 
4. Tiedottamalla jäsenille alaan liittyvistä muutoksista ja kehityssuunnista. 
5. Pitämällä yhteyttä alaan liittyviin kotimaisiin ja ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin, 

yrityksiin ja yhdistyksiin. 
6. Kehittämällä jäsenistön ammatillisia valmiuksia edistämällä alaan liittyvää 

julkaisutoimintaa. 
7. Koordinoimalla tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä yhteistyötä Suomessa ja 

kansainvälisellä tasolla. 
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Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnoillaan tuottaa siihen osallistuville voittoa eikä välitöntä 
taloudellista ansiota eikä yhdistyksen toiminta saa muodostua muutenkaan pääasiallisesti 
taloudelliseksi. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, toimeenpanna 
asianomaisella luvalla rahankeräyksiä sekä omistaa ja hallita osakkeita ja toimintaansa varten 
tarpeellisia kiinteistöjä. 
 
 

Jäsenyyttä koskevat määräykset 
3 § 

 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat kuulua kaikki yksityiset ja juridiset henkilöt sekä 
tukijäseniksi kaikki oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät 2§:ssä luetellut yhdistyksen 
tarkoituksen jatoimintamuodot ja maksavat jäsenmaksunsa. 
 
Tukijäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 
 
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös ulkomaisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, 
joka täyttää yllämainitut vaatimukset. Ulkomaalaisia jäseniä ei kuitenkaan saa yhdistyksen jäseninä 
olla enempää kuin kolmasosa yhdistyksen koko jäsenmäärästä. 
 

4 § 
 
Yhdistyksen varsinaiset- ja tukijäsenet suorittavat liittyessään liittymismaksun ja vuosittaisen 
syyskokouksessa erikseen kummallekin jäsenryhmälle määräämän jäsenmaksun. 
 

5 § 
 

Yhdistyksen jäsen, joka käytöksellään tai toiminnallaan vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai laiminlyö 
jäsen- tai liittymismaksujen suorittamisen tai ei noudata kokouksen tekemiä päätöksiä, voidaan 
hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
 
Jäsenillä ei ole yhdistykseen kuuluessaan tai tultuaan siitä erotetuksi oikeutta suorittamiinsa 
maksuihin eikä yhdistyksen omaisuuteen. 
 
 

Hallitus 
6 § 

 
Yhdistyksen asioita hoitaa sen äänioikeutettujen jäsenten keskuudesta valittu hallitus, johon kuuluu 
yhdistyksen syyskokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä 
syyskokouksen päättämä määrä, vähintään kuusi (6) ja enintään 8, muuta jäsentä. 
Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan syyskokouksessa siten, että kolmannes 
jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäiset eroamisjärjestykset ratkaistaan arvalla vuoden 2004 
syyskokouksessa. 
 

7 § 
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Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja 
rahastonhoitajan. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsumana ja 
on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kolmen (3) muun jäsenen saapuvilla 
ollessa.  
Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee äänestyksen tuloksen puheenjohtajan tai kokousta johtavan varapuheenjohtajan kanta, 
paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. 
 
Hallitus on kutsuttava koolle kullekin jäsenelle osoitetulla kutsulla vähintään viisi (5) päivää ennen 
kokousta.  
 

8 § 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 
 

9 § 
Hallitus voi määrättyjen tehtävien tai tehtäväryhmien hoitamista varten perustaa avukseen erityisiä 
toimikuntia tai työryhmiä, jotka ovat hallituksen valvonnan alaisia. 
 
 

Tilien hoito 
10 § 

 
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2004. 
Tilit sekä niihin kuuluvat tositteet ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä helmikuun loppuun 
mennessä tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 
maaliskuun loppuun mennessä yhdistyksen hallitukselle. 

 
 

Kokoukset 
11 § 

 
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella yhdistyksen tiedotuslehtisessä. Varsinaiset 
kokoukset sekä ylimääräiset kokoukset, on kutsuttava koolle vähintään 10 vuorokautta ennen 
kokousta. 
 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle hallituksen päätöksellä tai milloin yhdistyksen 
kokous niin päättää tai kun vähintään yksikymmenesosa (1/10) uhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti 
pyytää hallitukselta ilmoitetun asian käsittelyä varten. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. 
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan 
mielipide, paitsi vaaleissa arpa. 
 

12 § 
 
Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään loka- tai marraskuussa, 
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1. hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi vuodeksi, 
2. määrätään yhdistyksen liittymismaksu ja jäsenmaksu seuraavaksi vuodeksi, 
3. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kolmen vuoden välein, 
4. valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten sekä muusta syystä paikastaan luopuneiden tilalle, 
5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä, 
6. määrätään mahdollisten toimihenkilöiden palkkiot 
7. määrätään yhdistyksen tiedotusten tiedotustavasta seuraavana vuonna, 
8. käsitellään muut syyskokouksen asialistalle hyväksytyt asiat. 

 
Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään huhti- tai toukokuussa 

1. esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta eli vuosikertomus, 
2. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto päättyneeltä tilikaudelta, 
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille tai muusta toimenpiteestä, johon tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus 
mahdollisesti antavat aiheen. 

4. käsitellään muut vuosikokouksen asialistalle hyväksytyt asiat. 
 
 

Sääntöjen muuttaminen 
13 § 

 
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa 
peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa ehdotuksen on 
hyväksytyksi tullakseen saatava molemmissa kokouksissa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista 
äänistä. 
 
Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen omaisuus sitten, kun mahdolliset velat on maksettu ja muut 
sitoumukset täytetty, käytettävä yhdistyksen purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen 
määräämällä tavalla niiden tarkoitusperien hyväksi, jotka yhdistys on näissä säännöissä itselleen 
asettanut. 
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