SUOMEN OSTO- JA LOGISTIIKKAYHDISTYS LOGY RY:N SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, ruotsiksi Finlands Inköps- och
Logistikförening LOGY rf. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista
englanninkielistä nimeä Finnish Association of Purchasing and Logistics. Yhdistyksen kotipaikka on
Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää logistiikan, oston, kuljetuksen ja materiaalinkäsittelyn tietoutta ja
lisätä logistiikan ja hankintatoimen materiaali-, tieto- ja pääomavirran hallintaa kehittävää ajattelua ja
sovellutusta sekä toimia näiden kysymysten piirissä työskentelevien sekä niistä kiinnostuneiden
henkilöiden, yhteisöjen ja säätiöiden aatteellisena yhdyssiteenä.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

järjestämällä yhdistyksen tavoitteita edistäviä kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä
tutustumiskäyntejä
harjoittamalla alan koulutus- ja tutkimustoimintaa
edistämällä logistiikan ja hankinnan merkityksen ja kehityksen tunnustamista selvittämällä sitä
yleisölle, yhteisöille ja viranomaisille eri tiedotusvälineitten, oman julkaisutoiminnan sekä lausuntojen
välityksellä
pitämällä yhteyttä ja järjestämällä yhteistoimintaa alan koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa
järjestämällä alaa esitteleviä näyttelyitä, ei kuitenkaan myyntinäyttelyitä
muulla edellä mainittuihin verrattavalla, ei kuitenkaan työmarkkinakysymyksiin liittyvällä,
toiminnalla.

Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys voi perustaa tarvittaessa toimintansa tukemiseksi rahastoja, ottaa
vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä sekä omistaa ja
hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
Yhdistys on poliittisesti puolueeton.
3§
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä 2 § 1 momentissa tarkoitettu henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai
säätiö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
Jäseneksi hallitus voi hyväksyä myös ulkomaalaisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka
täyttää yllämainitut vaatimukset. Ulkomaisia jäseniä ei kuitenkaan saa yhdistyksen jäseninä olla kuin
kolmannes yhdistyksen koko jäsenmäärästä.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai
kunniajäseneksi sen toimialalla erityisen ansioituneen henkilön. Kunniapuheenjohtajaksi kutsuttavan
henkilön tulee olla toiminut yhdistyksen puheenjohtajana tai yhdistyksen varsinaisten kokousten
puheenjohtajana.
4§
Yhdistyksen jäsen, joka käytöksellään tai toiminnallaan vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, ei noudata
yhdistyksen sääntöjä tai kokouksen päätöksiä tai ei suorita jäsen- tai liittymismaksua, voidaan hallituksen
päätöksellä erottaa yhdistyksestä.
Jäsenen, joka haluaa itse erota yhdistyksestä, tekee siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
5§
Yhdistyksen jäsenen on maksettava vuosittainen jäsenmaksu sekä kerta kaikkiaan suoritettava
liittymismaksu, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää alkavaa tilikautta varten. Jäsenmaksu
on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
6§
Tietyllä maantieteellisellä alueella voidaan perustaa jäsenten esityksestä rekisteröimättömiä alueita, jotka
noudattavat toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyksen hallituksen hyväksymiä käytäntöjä. Alueet

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry — Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
P. 044 336 7083 — yhdistys@logy.fi — www.logy.fi

toimittavat vuosittaiset toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa yhdistyksen hallitukselle
hyväksyttäväksi. Yhdistys tukee alueiden toimintaa yhdistyksen taloussuunnitelman puitteissa. Alueiden
tilinpito järjestetään osana yhdistyksen tilinpitoa ja taloushallintoa.
7§
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan
yhdistyksen puheenjohtajaksi ja viisitoista (15) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhdistyksen
syyskokous siten, että puheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi. Puheenjohtaja voidaan valita
korkeintaan kahdeksi kahden vuoden kaudeksi peräkkäin. Jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi
siten, että vuosittain on erovuorossa viisi (5) jäsentä. Jäsen voidaan valita uudelleen yhden (1) vuoden
väliajan jälkeen. Hallituksen jäsenyydestä eronneen jäsenen tilalle valitun jäsenen toimikausi on eronneen
jäsenen jäljellä oleva toimikausi.
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan määräämänä aikana ja on
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän (7) muun jäsenen läsnäollessa.
Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi henkilövalinnoissa, joissa ratkaisee arpa.
Hallitus on kutsuttava koolle kullekin jäsenelle osoitetulla sähköpostilla tai kirjeellä seitsemän (7) päivää
ennen kokousta.
Yhdistyksen toimitusjohtajalla on oikeus osallistua ilman äänioikeutta hallituksen kokouksiin olematta sen
jäsen.
8§
Hallituksen tehtävänä on
1. ohjata ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja taloutta sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten
mukaisesti
2. valmistella ja tehdä aloitteita kansantaloudellisesti merkittävistä logistisista aloitteista
3. pitää yhteyttä alan koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin
4. ottaa yhdistykselle toimitusjohtaja sekä vahvistaa hänen palkka- ja muut etunsa
5. asettaa toimikuntia tiettyä tehtävää varten tai pysyvästi sekä määrittää niiden tehtävät ja valtuudet
6. päättää jäseneksi liittymistä ja yhdistyksestä erottamista koskevat asiat sekä pitää jäsenluetteloa
7. tehdä yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukset
8. tehdä kertomus yhdistyksen toiminnasta sekä tilinpäätös edellisen tilikauden ajalta
9. valmistaa esitykset kunniajäsenten kutsumisesta ja muista ansioiden palkitsemisesta
10. kutsua yhdistys koolle
11. hyväksyä perustettujen piirien toiminta-alueet, säännöt ja toimintasuunnitelmat sekä seurata niiden
toimintaa
12. huolehtia muista yhdistyksen hallitukselle kuuluvista asioista
Hallitus voi nimittää avukseen keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtajana yhdistyksen
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajina hallituksen varapuheenjohtajat sekä vähintään kaksi ja enintään
neljä jäsentä. Yhdistyksen toimitusjohtajalla on oikeus osallistua työvaliokunnan kokouksiin olematta sen
jäsen.
9§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa sen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, joku hallituksen keskuudestaan
valitsema jäsen tai toimitusjohtaja, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä toimitusjohtajan yksin
kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
10 §
Toimitusjohtaja
1. huolehtii ja vastaa yhdistyksen päivittäisestä toiminnasta
2. huolehtii yhdistyksen tilinpidon järjestämisestä
3. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, sopii heidän toimenkuvansa sekä määrää heidän
palkkansa ja muut etunsa yhdistyksen taloussuunnitelman puitteissa
4. toimii muuten yhdistyksen hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
11 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään tilintarkastajille tarkastettavaksi tilivuotta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä yhdessä toimintakertomuksen kanssa. Tilintarkastajien
tulee antaa yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus yhdistyksen tilien ja hallinnon
tarkastuksesta.
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12 §
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa hallituksen määräämänä päivänä siten,
että kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous syys-marraskuussa.
Varsinaisissa kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
Kevätkokous:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka ei voi olla yhdistyksen puheenjohtaja
valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto päättyneeltä tilikaudelta
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokous:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka ei voi olla yhdistyksen puheenjohtaja
valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta alkavaa tilikautta varten
päätetään puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista
päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta seuraavalla tilikaudella
valitaan joka toinen vuosi yhdistykselle puheenjohtaja seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi
valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kummallekin henkilökohtainen varamies tarkastamaan
seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa, että määrätty asia käsitellään yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa,
tulee toimittaa asiaa koskeva kirjallinen ehdotuksensa hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltävän asian
osalta viimeistään edellisen tammikuun aikana ja syyskokouksessa käsiteltävän asian osalta viimeistään
edellisen heinäkuun aikana.
13 §
Yhdistys kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla tai
kutsukirjeellä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Yhdistyksen varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin
voidaan osallistua, hallituksen niin päättäessä, kokouksen aikana myös tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla.
14 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin edellinen kokous on niin päättänyt tai hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa
varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Tässä tapauksessa hallituksen on kutsuttava yhdistys koolle
kahden (2) kuukauden kuluessa hallitukselle saapuneesta pyynnöstä lukien.
15 §
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Vaalit ja äänestykset suoritetaan avoimesti, ellei
joku vaadi suljettua äänestystä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä muulloin paitsi 16 ja 17
§:ssä mainituissa asioissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni lukuun
ottamatta vaaleja, joissa ratkaisee arpa.
16 §
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen esityksestä tai hallitukselle tehdyn kirjallisen
ehdotuksen perusteella yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden välein pidettävässä
kokouksessa, joissa ehdotuksen on hyväksyttäväksi tullakseen saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3)
annetuista äänistä.
17 §
Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää perustellusta ehdotuksesta yhdistyksen kahdessa
peräkkäisessä, vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, joissa ehdotuksen on
hyväksyttäväksi tullakseen saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
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Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen omaisuus sitten, kun mahdolliset velat on maksettu ja muut
sitoumukset täytetty, käytettävä yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla niiden tarkoitusperien
hyväksi, joiden edistämiseksi yhdistys on perustettu.
18 §
Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.
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