SUOMEN PUUTAVARA- JA RAKENNUSTARVIKEKAUPPIASYHDISTYS ry (SPY)
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty syyskokouksessa 28.12.2017
Rekisteröity 12.3.2018.

1 § Yhdistystiedot
• Yhdistyksen nimi on Suomen Puutavara- ja Rakennustarvikekauppiasyhdistys ry.
• Ruotsiksi yhdistyksen nimi on Finlands Trä- och Byggvaruhandlareförening rf.
• Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
• Yhdistyksessä ovat maan molemmat kielet tasa-arvoiset, mutta pöytäkirja- ja tiedotuskielenä on
suomi.
2 § Yhdistyksen tarkoitus
• Yhdistyksen tarkoituksena on toimia puutavara- levy- ja rakennustarvikekaupan terveen ja
kannattavan kehityksen edistämiseksi sekä puun käytön lisäämiseksi rakentamisessa ja sisustamisessa
osallistumalla alan toimijoiden kanssa yhteistyössä yhteiseen menekinedistämistoimintaan. Lisäksi
yhdistys valvoo ja ajaa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja elinkeinonharjoittajina ja yhdistyksen
jäseninä.
3 § Yhdistyksen toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
• Toimii toimialansa valtakunnallisena yhteenliittymänä ja etujärjestönä.
• Hankkii ja asettaa jäsentensä käytettäväksi toimialaan liittyvää tuotantoa, kulutusta, markkinointia,
kannattavuutta koskevaa ja muuta vastaavaa tietoutta.
• Harjoittaa jatkuvaa yhteistyötä toimialaansa lähellä olevien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa.
• Edistää yhtenäisten kauppatapojen ja myyntiehtojen aikaansaamista.
• Toimii jäsentensä ammattitaidon kehittämiseksi.
• Toimii muilla edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.
4§ Jäsenyys yhdistyksessä
• Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia, kannattaja- ja kunniajäseniä.
• Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä puupohjaisten
rakennustarvikkeiden kauppaa ja puutuotteiden jalostusta harjoittavan suomalaisen juridisen tai
fyysisen henkilön, jolla on tämän toiminnan ja hyvän asiakaspalvelun edellyttämät varastointi- ja
toimitilat.
• Kannattajajäseneksi voi hallitus ottaa oikeuskelpoisen yhteisön tai henkilön, jonka toiminta on
sopusoinnussa yhdistyksen tarkoituksen kanssa ja joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa.
• Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksessaan hallituksen yksimielisestä ehdotuksesta hyväksyä
henkilön, joka ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.
5 § Maksut yhdistykselle
• Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävillä jäsenmaksuilla.
• Jokainen varsinainen jäsen suorittaa vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun, jonka muodostavat
perusmaksu ja lisämaksu.
• Perusmaksu on jokaiselle jäsenelle saman suuruinen. Lisämaksu peritään jalostajajäseniltä sekä niiltä
kauppiasjäseniltä, joilla on vähintään neljä toimipistettä. Perus- ja lisämaksun suuruuden vahvistaa
yhdistyksen vuosikokous vuosittain.
• Jäsenyyden lakatessa on jäsen velvollinen suorittamaan vahvistetun jäsenmaksun eroamisvuodelta.
Kuitenkin jäsenyyden lakatessa liikkeen lopettamisen vuoksi on hallituksella oikeus pienentää
eroamisvuoden jäsenmaksua.
• Kannattajajäsenen jäsenmaksun suuruuden päättää hallitus.
• Uusi jäsen maksaa liittymisvuonna täysimääräisen jäsenmaksun.
• Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.
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6 § Jäsenten oikeudet
• Jäsenellä on oikeus saada yhdistykseltä tietoja kaikissa sellaisissa asioissa, jotka koskevat jäsenen
asemaa ja toimintaa elinkeinonharjoittajana ja yhdistyksen jäsenenä.
• Jäsenillä on oikeus 13 §:n ja 14 §:n mukaisesti saada esittämänsä asia yhdistyskokouksen
käsiteltäväksi.
• Jäsenellä on oikeus vaatia sääntöjen 10 §:n mukaisella tavalla ylimääräinen yhdistyskokous
pidettäväksi.
7 § Jäsenten velvollisuudet
• Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä yhdistyskokousten ja hallituksen
päätöksiä.
• Jäsen on velvollinen viivytyksettä antamaan yhdistykselle sen toimintaa varten tarvitsemat,
hallituksen määräämät tiedot. Tämän pykälän tarkoittamien tietojen vaihto on puolin ja toisin täysin
luottamuksellista ja suojelee jäsenten liikesalaisuuksia.
• Jäsen on velvollinen asettamaan toimihenkilöitään hallituksen nimeämiin työryhmiin.
8 § Jäsenyyden lakkaaminen
• Jäsenyys yhdistyksessä lakkaa joko eroamalla tai erottamalla.
• Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä noudattamalla kahden kuukauden
irtisanomisaikaa, joka katsotaan alkavaksi siitä hetkestä, kun jäsen on kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa ilmoittanut erostaan.
• Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai joka menettelyllänsä yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on
huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.
• Erotettu jäsen on oikeutettu 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on tiedoksi annettu, hallituksen
puheenjohtajalle jätettävällä kirjelmällä alistamaan erottamisensa yhdistyksen kokouksen
ratkaistavaksi. Yhdistyksen kokouksen päätös on lopullinen.
• Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta mihinkään osaan yhdistyksen varoista.
9 § Yhdistyksen hallinto
• Yhdistyksen hallinnosta vastaavat yhdistyksen kokous ja hallitus
10 § 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 syys-joulukuussa.
• Ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemiseksi kirjallisesti
hallitukselta vaatii.
• Kokouksesta käsitellyistä asioista pidetään pöytäkirja, jonka tarkastavat kaksi kokouksen valitsemaa
kokouksessa läsnä ollutta yhdistyksen jäsentä tai jäsenyhteisön edustajaa.
• Kokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa.
11 § Kokouskutsut
• Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään hallituksen toimesta jokaiselle jäsenelle kirjallisesti postitse
tai sähköpostilla.
• Varsinaiseen kokoukseen lähetetään kutsu vähintään kahdeksan arkipäivää ja ylimääräiseen
kokoukseen vähintään neljä arkipäivää ennen kokousta.
• Kokouksessa käsiteltävät asiat on kutsussa mainittava.
• Varsinaisesta kokouksesta ilmoitetaan jäsentiedotteessa heti hallituksen päätettyä kokouksen ajasta
ja paikasta.
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12 § Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa
• Yhdistyksen kokouksen avaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
• Kokous on päätösvaltainen, kun kokouksen koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.
Kullakin edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi
ääni.
• Äänioikeutta käyttää varsinainen jäsen itse tai varsinaisen jäsenen läsnä oleva edustaja. Sama henkilö
voi edustaa vain yhtä poissaolevaa jäsentä.
• Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin näissä säännöissä toisin
määrätään. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee arpa.
• Äänestys tapahtuu avoimesti, ellei suljettua äänestystapaa vaadita.
13 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• 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 lausunto
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
• vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja lisämaksujen suuruudet
• valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
• valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14 § Hallitus
• Yhdistyksen hallitukseen kuuluu toimikaudeksi kerrallaan valittuina puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
sekä 4-8 varsinaista jäsentä. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
• Hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi voidaan valita yhdistyksen varsinaisen jäsenyrityksen johtavassa
asemassa oleva henkilö.
• Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä vuotta. Vuosittain eroaa vuoron mukaan 1-3 jäsentä.
Puheenjohtajien toimikausi on yksi vuosi ja heidät voidaan valita toimeensa enintään kuutena
vuotena peräkkäin.
• Valinnassa pyritään siihen, että hallituksessa on edustettuna sijainnin, koon ja myyntilajitelmien
suhteen erilaiset jäsenet.
15 § Hallituksen kokous
• Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta
sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon
aikana.
• Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
• Hallitus on heti kutsuttava koolle, jos vähintään kolme hallituksen jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten
sitä vaatii.
• Kutsu on lähetettävä kirjallisena vähintään viisi päivää ennen kokousta, ja kutsussa on mainittava
tärkeimmät käsiteltävät. Erittäin kiireellisissä tapauksissa kutsu voidaan toimittaa puhelimitse tai
sähköisesti kaksi päivää ennen kokousta.
• Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt hän toimittaa kutsun edelleen varajäsenelleen.
• Hallitus on päätösvaltainen kun, vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Kullakin jäsenellä on yksi
ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
• Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja
sihteeri, ja joka seuraavassa kokouksessa tarkistetaan.
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16 § Hallituksen tehtävät
Yhdistyksen hallituksen tulee
• Valvoa, että yhdistyksen toimintaa hoidetaan yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyskokousten päätösten
mukaan.
• Toimia tasapuolisesti jäsentensä yhteisten etujen hyväksi.
• Edistää yhdistykseen liittymistä ja hyväksyä tai hylätä jäsenhakemukset.
• Kutsua koolle yhdistyksen kokous ja valmistella käsiteltävät asiat.
• Laatia vuosikertomus ja talousarvioehdotus vuosikokoukselle.
• Asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ja työryhmiä sekä määrätä niiden tehtävät.
• Hoitaa huolellisesti yhdistyksen varoja ja omaisuutta.
• Ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
17 § Nimen kirjoittaminen
• Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kaksi yhdessä.
• Yhdistyksen nimen kirjoittavat myös ne toimihenkilöt, jotka hallitus on siihen oikeuttanut.
18 § Tilikausi
• Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
• Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen annetaan toiminnantarkastajille maaliskuun loppuun mennessä.
• Toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
19 § Sääntöjen muutos
• Yhdistyksen sääntöjen muutokseen tai lisäykseen vaaditaan, että päätös tehdään vähintään
kolmeneljäsosalla (3/4) asiaa varten kokoon kutsutussa yhdistyksen kokouksessa edustettuna
olevasta äänimäärästä sekä että tämän päätöksen, ellei kokous ollut yksimielinen, vahvistaa
samanlaisella enemmistöllä vähintään kuukautta ja enintään neljä kuukautta myöhemmin pidettävä
uusi yhdistyksen kokous.
20 § Yhdistyksen purkaminen
• Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään samalla tavalla kuin päätös sääntöjen muuttamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa jaetaan yhdistyksen säästyneet varat silloisten jäsenten kesken näiden
viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana suorittamiensa jäsenmaksujen suhteessa.
21 § Saavutetut jäsenoikeudet
• Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

