
PAKKAUSKILTA RY   SÄÄNNÖT 

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on Pakkauskilta ry ja sen kotipaikka on Helsinki.  

 

2§ Yhdistyksen tarkoitus  

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pakkausalalla toimivien henkilöiden yhteistyöverkostona sekä edistää 

pakkausalaa Suomessa.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  

- edistää pakkausalan kiinnostavuutta  

- käsittelee kokouksissaan ja tilaisuuksissaan pakkausalaa koskevia ja siihen liittyviä kysymyksiä  

- järjestää luento-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä yritysvierailuja  

- tekee yhteistyötä vastaavien yhdistysten kanssa ja muiden alan toimijoiden kanssa  

- pyrkii muillakin samantapaisilla tavoilla edistämään yhdistyksen tarkoitusta  

 

3§ Yhdistyksen jäsenet  

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö joka toimii tai on toiminut alalla ja/tai jonka tarkoitusperät ovat 

samat kuin yhdistyksen. Yhdistyksellä voi olla kunnia- ja kannattajajäseniä. Kunniajäseneksi voidaan 

kiltaneuvoston päätöksellä valita erityisen ansioitunut killan jäsen. Kannattajajäseniä voivat olla myös yhteisöt. 

Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.  

 

4§ Jäseneksi liittyminen ja eroaminen  

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus (jäljempänä kiltaneuvosto).  

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan anomuksesta tai erillisestä kutsusta hyväksyä henkilö, joka:  

a) on suorittanut Pakkausyhdistyksen järjestämän Pakkausalan peruskurssin  

b) on toiminut killan yritysvierailun isäntänä/emäntänä  

c) on valittu vuoden pakkariksi  

d) opiskelee alaa  

Yritykset voivat sponsoroida kiltaan opiskelijajäseniä, jotka Kiltaneuvosto hyväksyy. Opiskelijajäsenillä ei ole 

äänioikeutta.  

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen kiltaneuvostolle. Ero tulee 

voimaan seuraavan kalenterivuoden tammikuun alusta eroilmoituksen tekemisestä. Eroava jäsen on velvollinen 

suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan jäsenmaksukauden loppuun asti.  

Yhdistyksen toiminta- ja jäsenmaksukausi on kalenterivuosi.  

Kiltaneuvosto voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka ei ole suorittanut vuosimaksuaan kolmen kuukauden kuluessa 

eräpäivästä.  

Kiltaneuvosto päättää jäsenen erottamisesta. Erottamispäätökseen vaaditaan 2/3 enemmistö.  

 

5§ Yhdistykselle suoritettavat maksut  

Jäsenmaksut vahvistetaan syyskokouksessa. Kiltaneuvosto voi anomuksesta vapauttaa jäsenmaksun 

suorittamisesta.  

 

6§ Kiltaneuvosto  

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii ja sitä edustaa kiltaneuvosto.  

Kiltaneuvostoon kuuluu 8-12 varsinaista jäsentä sekä pysyvinä asiantuntijoina Suomen Pakkausyhdistyksen 

toimitusjohtaja ja Suomen Pakkausyhdistyksen koulutustoiminnasta vastaava henkilö (jäljempänä 

pännänpyörittäjä). Kiltaneuvoston jäsenet edustavat tasapuolisesti jäsenkuntaa. Kiltaneuvoston varsinaiset jäsenet 

valitaan erovuoroisten tilalle vuosikokouksessa ja toimikausi on kaksi vuotta. Kerralla kiltaneuvostosta on 

erovuorossa puolet tai lähimmäksi puolet. Ensimmäisillä kerroilla erovuorossa olevat arvotaan. Vuosikokous 

valitsee puheenjohtajan (jäljempänä kiltavanhin) ja seremoniamestarin kahden vuoden määräajaksi. Kiltaneuvosto 

nimeää tarvittaessa kiltavanhimman varahenkilön. Kiltaneuvosto on päätösvaltainen, kun kiltavanhin tai 

seremoniamestari ja puolet varsinaisista jäsenistä on paikalla. Kiltaneuvoston päätökset tehdään yksinkertaisella 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, kiltavanhimman ääni ratkaisee.  

 

7§ Yhdistyksen virkailijat  

Yhdistyksen sihteerinä toimii pännänpyörittäjä. Muut virkailijat nimittää kiltaneuvosto, joka myös määrittelee näiden 

tehtävät ja palkkiot. Kirjanpidosta ja laskuista vastaa kirstunvartija ja hänelle valittu varahenkilö, joka astuu 



kirstunvartijan tehtäviin tämän määräajan loputtua. Kiltaneuvoston nimeämät virkailijat voivat olla hallituksen 

ulkopuolelta. Yhdistyksellä on yksi nimetty toiminnantarkastaja ja hänellä varahenkilö.  

 

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kiltavanhin ja seremoniamestari yhdessä taikka ne toimihenkilöt, joille kiltaneuvosto 

antaa nimenkirjoitusoikeuden.  

 

9§ Tilit  

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on esitettävä nimetylle toiminnantarkastajalle.  

 

10§ Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, syyskokoukseen ja kevätkokoukseen. 

Syyskokous pidetään loka-joulukuussa ja kevätkokous maalis-toukokuussa. Pandemian tai muun vastaavan 

pakottavan syyn estäessä fyysisen kokouksen, voidaan varsinaiset kokoukset pitää kuitenkin digitaalisessa 

ympäristössä Teamsin tai muun vastaavan välityksellä. 

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

- kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan ja tarvittaessa ääntenlaskijoiden valinta  

- seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen  

- yhdistykselle suoritettavien jäsenmaksujen vahvistaminen  

- kiltaneuvoston jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkion vahvistaminen  

- valitaan kiltaneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle  

- valitaan toiminnantarkastaja ja varahenkilö  

- kiltaneuvoston tai jäsenten esittämät muut asiat  

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

- kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan ja tarvittaessa ääntenlaskijoiden valinta  

- kirstunvartijan ja hänen varahenkilönsä valinta 

- toimintakertomus, edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto  

- toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä kysymys vastuuvapauden myöntämisestä 

kiltaneuvostolle ja mahdollisille toimihenkilöille  

- kiltaneuvoston tai jäsenten esittämät muut asiat  

 

Kiltaneuvoston tulee kutsua koolle ylimääräinen kokous, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kiltaneuvosto katsoo 

sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen kirjallisesti vaatii.  

Yhdistyksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni.  

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut, ottaen kuitenkin huomioon, mitä 

sääntöjen muutoksesta ja yhdistyksen purkamisesta on erikseen määrätty.  

Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei joku 

vaadi suljetuin lipuin toimitettavaa äänestystä.  

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta 

yhdistykselle ilmoitettuun osoitteeseen joko kirjepostina tai sähköpostilla.  

Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kutsussa. Jos jäsen haluaa esittää jonkin asian yhdistyksen 

kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava kiltaneuvostolle niin aikaisin, että asia voidaan 

kokouskutsussa mainita.  

 

11§ Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen  

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen varsinaisessa 

kokouksessa, mikäli 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.  

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on lisäksi vahvistettava toisessa, vähintään kuusi kuukautta myöhemmin 

pidettävässä kokouksessa niin ikään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.  

 

12§ Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa  

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen omaisuus yhdistyksen viimeisen 

kokouksen määräämällä tavalla johonkin yhdistyksen tarkoitusperiä palvelevaan tarkoitukseen, ottaen kuitenkin 

huomioon ne määräykset, jotka lahjoitetun omaisuuden käytöstä mahdollisesti on annettu.  

 



13§ Kiltaneuvoston ohjesäännöt  

Näiden sääntöjen puitteissa voi kiltaneuvosto antaa ohjesäännöllä yksityiskohtaisempia määräyksiä sääntöjen 

soveltamisesta.  

 

14§ Sääntöjen voimaantulo  

Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin. 


