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AMMATTIKEITTIÖOSAAJAT ry

SÄÄNNÖT
________________________________________________
NIMI JA KOTIPAIKKA
1§

Yhdistyksen nimi on Ammattikeittiöosaajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kirkkonummi.
Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan.

TARKOITUS JA TOIMINTA
2§

Yhdistyksen tarkoituksena on ammatillisena ja aatteellisena järjestönä koota yhteistoimintaan suurtalous-,
elintarvike- ja ravitsemusalalla johto-, työnjohto-,tuotanto-, neuvonta- ja tiedotustoiminnassa sekä opetus- ja
tutkimustyössä olevat alan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt ja toimia
näiden ammatillisten tietojen ja taitojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä yhteiskunnallisen ja
ammatillisen aseman parantamiseksi
suurtalous- ja elintarvikealaan sekä ravitsemukseen liittyvien tutkintojen tunnetuksi tekemiseksi
kansanravitsemuksen parantamiseksi ja sitä kautta kansanterveyden edistämiseksi
yhteyden ylläpitämiseksi alan muihin kotimaisiin ja vastaaviin ulkomaisiin ammattijärjestöihin
hyvän yhteishengen ja jäsenistön yhteenkuuluvuuden edistämiseksi

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa
järjestää erilaisia kursseja, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa
seuraa alan koulutusta ja edistää sen kehitystä
edistää suurtalous-, elintarvike- ja ravitsemusalalla työskentelevien jatkokoulutusta yhdessä oppilaitosten
kanssa seuraamalla alan kehitystä ja pitämällä yhteyttä koulutuksesta vastaaviin viranomaisiin
tekee esityksiä viranomaisille ja antaa tarvittaessa lausuntoja jäsentensä toimialoja koskevista
kysymyksistä
hoitaa suhteita sekä kotimaisiin että kansainvälisiin alan järjestöihin
ja pyrkii edistämään kansainvälistä harjoittelijavaihtoa
edustaa jäseniään heitä yhteisesti koskevissa asioissa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa
lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia hankittuaan tarvittaessa
asianmukaisen luvan.

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
4§

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, eläkeläisjäseniä, kunniajäseniä ja
kannattaja/yritysjäseniä.
Johtokunta hyväksyy yhdistyksen varsinaisiksi - ja opiskelijajäseniksi kirjallisen hakemuksen perusteella
yhdistyksen sääntöjen 2 §:ssä mainittuja henkilöitä, joiden toiminta suuntautuu suurtalouden eri aloille, sekä
muun henkilön, mikäli johtokunta katsoo hakijan ansiot riittäviksi jäseneksi hyväksymiselle.
Yhdistyksen varsinainen jäsen voi jatkaa eläkeläisjäsenenä siirtyessään eläkkeelle ilmoittamalla kirjallisesti jäsenyysperustan muutoksesta johtokunnalle.
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Yhdistyksen syyskokous voi johtokunnan esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka merkittävällä tavalla
on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi.
Yhdistyksen johtokunta voi hyväksyä kannattajajäseneksi osakeyhtiön, rekisteröidyn yhdistyksen tai muun
oikeuskelpoisen yhteisön sekä yksityisen henkilön, joka haluaa taloudellisesti tukea yhdistyksen toimintaa.
5§

Yhdistyksellä on oikeus kantaa varsinaisilta jäseniltä, eläkeläisjäseniltä, opiskelijajäseniltä ja kannattajajäseniltä
liittymis- ja jäsenmaksua, joiden suuruuden syyskokous määrää vuodeksi kerrallaan. Opiskelija-ja
eläkeläisjäsenmaksu on 50 % varsinaisten jäsenten jäsenmaksusta. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6§

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on velvollinen ilmoittamaan siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on vapaa jäsenyydestä saman kalenterivuoden päättyessä.

7§

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä. Jäsenen erottamiseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
Toimintavuoden aikana vuosijäsenmaksunsa maksamatta jättäminen antaa johtokunnalle oikeuden
päätöksellään todeta jäsen eronneeksi ilman erottamispäätöstä.

TOIMIELIMET
JOHTOKUNTA
8§

Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää johtokunta.

9§

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu yhdistyksen syyskokouksen varsinaisista jäsenistään valitsemat puheenjohtaja
ja kahdeksan (8) muuta varsinaista johtokunnan jäsentä ja kahdeksan (8) varajäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Johtokunnan jäsenet pyritään valitsemaan seuraavilta aloilta: opetus, kouluruokailu, sairaalatalous, ravintolatalous, työpaikkaruokailu, elintarviketeollisuus, neuvonta- ja tiedotustoiminta, puolustusvoimat ja tutkimustyö.
Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi ja muiden johtokunnan jäsenten kaksi (2) vuotta. Johtokunnan
varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä eroaa vuosittain puolet.
Yhdistyksen jäsen voi toimia johtokunnan varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti enintään neljä (4) vuotta.

10 §

Johtokunta ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, jotka voidaan valita muistakin kuin yhdistyksen jäsenistä.
Johtokunta määrittelee heidän tehtävänsä.

11 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) jäsentä
on läsnä. Äänten mennessä tasan äänestyksissä ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Johtokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
TOIMIKUNNAT
12 §

Yhdistyksellä voi olla johtokunnalle valmisteltavia asioita varten toimikuntia.

TILI- JA TOIMINTAVUOSI
13 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
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TILINTARKASTUS
14 §

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan
yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
Tilit ja toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

KOKOUKSET
15 §

Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta kaksi kertaa vuodessa varsinaisiin kokouksiin ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen ylimääräinen kokous
pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä
johtokunnalta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelyä varten.

16 §

Varsinaisista ja ylimääräisistä kokouksista tiedotetaan yhdistyksen jäsenille jäsentiedotteella vähintään kuukautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

17 §

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä aikana.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2.
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
5.
Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta.
6.
Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto.
7.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
8.
Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.
9.
Käsitellään yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, jotka näiden sääntöjen 19 §:n edellyttämällä tavalla on
toimitettu yhdistyksen johtokunnalle.

18 §

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä aikana.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2.
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
5.
Valitaan johtokunnan puheenjohtaja.
6.
Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
7.
Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
8.
Valitaan toimikuntien jäsenet.
9.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.
10.
Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle.
11.
Päätetään mahdollisista palkkioista.
12.
Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarvio.
13.
Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta.
14.
Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.
15.
Käsitellään yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, jotka näiden sääntöjen 19 §:n edellyttämällä tavalla on
toimitettu yhdistyksen johtokunnalle.

19 §

Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen
haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, hänen on tehtävä siitä johtokunnalle kirjallinen
esitys kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.

20 §

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, opiskelijajäsenillä sekä
eläkeläisjäsenillä, joilla kullakin on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Päätöksiä tehtäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten
mennessä tasan, ratkaisee avoimen äänestyksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa.
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NIMENKIRJOITTAMINEN
21 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja sihteeri sekä muu
johtokunnan tähän määräämä johtokunnan jäsen tai toimihenkilö, kaksi yhdessä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
22 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos
muutosta kannattaa vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN
23 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen
kokouksessa ja vähintään kolme
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.

24 §

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

25 §

Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä

-----------FIDA r.y. (rek. n:o 102 571) on perustettu 8.12.1969.
Säännöt on vahvistettu 18.12.1969 ja muutettu 16.8.1971.
Sääntöuudistus on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 9.10.1981.
Uudet säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 12.2.1982.
Lisäys sääntöjen 2. §:ään merkitty yhdistysrekisteriin 16.6.1986.
Eläkeläisjäsenyyttä koskeva sääntöjen muutos (lisäys §:t 4, 5 ja 20) rekisteröity yhdistysrekisteriin 9.12.1991.
Yhdistyksen nimenmuutos rekisteröity yhdistysrekisteriin 31.1.1994.
Opiskelijajäsenyyttä koskeva sääntöjen muutos ( §:t 4, 5 ja 20) rekisteröity yhdistysrekisteriin 24.11.2008.
Jäsenyyden päättymistä koskeva sääntömuutos ( § 7) rekisteröity yhdistysrekisteriin 14.01.2011
Tilintarkastusta koskeva sääntöjen muutos (§ 14) rekisteröity 13.8.2012
Yhdistyksen nimenmuutos Ammattikeittiöosaajat ry ( § 1) rekisteröity yhdistysrekisteriin 13.8.2012

