2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Vanha: 2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu (momenttijärjestys muutettu)
Liiton tarkoituksena on koota yhteiseen edunvalvontatoimintaan kaikki
maan meijereiden ja niiden toimintaan läheisesti liittyvien yritysten ja
laitosten palveluksessa olevat erikoiskoulutetut ja tekniset toimihenkilöt
sekä muut alan asiantuntijat. Toiminnan avulla edistetään jäsenten
taloudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja sekä pyritään kohottamaan
heidän yhteiskunnallista asemaansa.
Liiton jäsenet voivat muodostaa rekisteröityjä yhdistyksiä tukemaan
liiton toimintaa. Nämä yhdistykset toimivat liiton alueellisina
yhdyssiteinä, ja niiden säännöt hyväksyy liiton hallitus. Niiden nimestä
päättävät yhdistykset itse, mutta itse nimen osana tulee olla sanat
Meijerialan Ammattilaiset.

Tavoitteiden toteuttamiseksi liitto solmii itsenäisesti työehto- ja muita
sopimuksia sekä valvoo niiden noudattamista. Samassa tarkoituksessa
liitto pyrkii vaikuttamaan lainsäädännön sekä työelämään vaikuttavien
sopimusten ja määräysten myönteiseen kehittämiseen.
Liiton toimesta järjestetään neuvonta- ja koulutustilaisuuksia.
Myötävaikutetaan jäsenten koulutuksen kehittämiseen siten, että heidän
ammattitaitonsa, koulutustasonsa ja yhteiskunnallinen arvostuksensa
lisääntyvät.

Uusi: 2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Liitto kokoaa yhteiseen edunvalvontatoimintaan meijereissä ja niiden
toimintaan läheisesti liittyvien yritysten palveluksessa olevat
erikoiskoulutetut ja tekniset toimihenkilöt sekä muut alan asiantuntijat.
Liiton tarkoituksena on jäsentensä taloudellisen ja yhteiskunnallisen
aseman parantaminen.
Tavoitteiden toteuttamiseksi liitto solmii itsenäisesti työehto- ja muita
sopimuksia sekä valvoo niiden noudattamista. Samassa tarkoituksessa
liitto pyrkii vaikuttamaan lainsäädännön sekä työelämään vaikuttavien
sopimusten ja määräysten myönteiseen kehittämiseen.
Liitto järjestää neuvonta- ja koulutustilaisuuksia ja pyrkii parantamaan
jäsentensä ammattitaitoa ja koulutustasoa sekä lisäämään
yhteiskunnallista arvostusta. Liitto myötävaikuttaa jäsenten
koulutuksen kehittämiseen siten, että heidän ammattitaitonsa,
koulutustasonsa ja yhteiskunnallinen arvostuksensa lisääntyvät.
Liiton jäsenet voivat muodostaa rekisteröityjä yhdistyksiä tukemaan
liiton toimintaa. Nämä yhdistykset ovat liiton alueellisia toimijoita ja
niiden säännöt hyväksyy liiton hallitus. Yhdistykset päättävät nimestään
itse, nimen osana tulee olla sanat Meijerialan Ammattilaiset tai lyhenne
MVL.
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…
Liitto voi perustaa erilaisia rahastoja, hankkia sekä ylläpitää
virkistys- ja lomanviettopaikkoja, järjestää koulutus- ja
opintomatkoja sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Liitto edistää
toimintansa kehittymistä pitämällä yhteyttä vastaaviin koti- ja
ulkomaisiin järjestöihin.
Toimintansa tukemiseksi liitto voi vastaanottaa lahjoituksia,
avustuksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa arvopapereita ja
kiinteistöjä. Hankittuaan asianomaiset luvat liitto voi
harjoittaa hotelli- ja ravintolatoimintaa sekä pitää arpajaisia.
Yhdistys pyrkii taloudellisesti vakavaraiseen toimintaan.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän
taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä sen
toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti
taloudelliseksi.

Uusi: 2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
…
Liitto voi perustaa erilaisia rahastoja, hankkia
ja ylläpitää virkistys- ja lomanviettopaikkoja,
järjestää koulutus- ja opintomatkoja sekä
harjoittaa julkaisutoimintaa. Liitto pitää
yhteyttä vastaaviin koti- ja ulkomaisiin
järjestöihin.
Toimintansa tukemiseksi liitto voi vastaanottaa
lahjoituksia sekä omistaa arvopapereita ja
kiinteistöjä. Hankittuaan asianomaiset luvat
liitto voi harjoittaa hotelli- ja
ravintolatoimintaa sekä pitää arpajaisia.

Liitto pyrkii taloudellisesti vakavaraiseen
toimintaan.

