YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Voimassa 6.8.2018 lukien.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on ”Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry” ja sen kotipaikka on Hyvinkää.
2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kaukolämmön tuottajien, palveluntarjoajien,
laitevalmistajien sekä yksityishenkilöiden yhteistyöelimenä pyrkimyksissä edistää kaukolämmön
myyntiä, markkinointia ja imagoa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää edellä mainittujen
osapuolten välistä yhteistoimintaa alan kehittämiseksi ja jakaa faktoihin perustuvaa tietoa
kaukolämmöstä.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää erilaisia koulutus-, markkinointi- sekä
verkostointitapahtumia ja toimia kaukolämmön kehittämisyhteistyössä jäsentensä
yhteistyöelimenä. Edelleen yhdistys seuraa kaukolämpöalan teknistä ja taloudellista kehitystä
sekä lainsäädäntöä ja voi tehdä näihin liittyviä esityksiä ja antaa lausuntoja.
Yhdistys voi kuulua jäsenenä alan kotimaisiin elinkeino- ja työmarkkinayhdistyksiin sekä alan
ulkomaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin.
Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja.
3. JÄSENET
Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä
Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden toiminta liittyy tavalla tai toisella
kaukolämpöön (lämmöntuottajat, laitevalmistajat, urakoitsijat,
palveluntuottajat ym.). Yhdistykseen voi liittyä myös yksityishenkilöitä.
Kannattajajäsenet
Kannattajajäseniksi voi liittyä alan kehittämisestä kiinnostuneet yksityiset henkilöt tai
oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joiden toiminta liittyy kaukolämpöön.
Kunniajäsenet
Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi yksityishenkilön, joka on merkittävästi edistänyt
yhdistyksen tarkoitusta ja siten toiminut kaukolämmön hyväksi. Kunniajäsen voidaan myös
hallituksen niin erittäin suurista ansioista esittäessä nimetä kunniapuheenjohtajaksi.
Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä yhdistyksen jäseniksi.
Vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on oikeus äänestää yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa. Muilla jäsenillä on
läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.
4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle, puheenjohtajalle tai pyytämällä eroa merkittäväksi yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole täyttänyt jäsenmaksuvelvoitettaan tai on toiminut
yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti tai muutoin vahingoittanut yhdistystä.
5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksen jäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun euromääristä sekä
maksuajankohdista päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.
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6. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-9
varsinaista jäsentä sekä 0-9 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla kaukolämpöä
myyvän yrityksen edustaja. Hallituksen toimikausi on yhdistyksen tilikausi. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä
sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja molemmat
yksin. Hallituksen jäsenet kirjoittavat yhdistyksen nimen kaksi yhdessä. Lisäksi yhdistyksen
hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden haluamalleen luonnolliselle henkilölle.
8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
9. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kaikki kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille
postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA VAROJEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
lahjoittamalla varat ympäristöystävällistä kaukolämpöä edistävään alan opiskelijatyöhön.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
11. YHDISTYKSEN KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain helmi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen
kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen
syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet ja maksuaikataulu seuraavalle toimintavuodelle
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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