KEHRÄKUMPPANIT RY:n SÄÄNNÖT

1.

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kehräkumppanit ry ja sen kotipaikka Saarijärven kaupunki.

2.

Tarkoitus ja toimintatapa
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea pohjoisen Keski-Suomen
liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja muita harrastustoimintoja sekä edistää
pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja aktivoimista.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

•

•
•

edesauttaa harrastustoiminnassa tarvittavien toimitilojen hankkimista ja rakenta-mista
tekemällä yhteistyötä alueen kuntien, yhteisöjen, yritysten ja järjestöjen kanssa sekä
tekemällä aloitteita ja esityksiä eri viranomaisille
toimii jäsenyhdistystensä toimintojen organisoijana, toteuttajana ja avustajana
järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja
julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja maksullisia
huvitilaisuuksia.

3.

Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, kunta tai muu
oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouk- sessa
merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan heti.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne
velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5.

Liittymis- ja jäsenmaksut
Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun sekä
vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden päättää vuosittain vuosikokous. Yhdistyksen
kannatusjäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta
päättää vuosittain vuosikokous.

6.

Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista
jäsentä, varajäseniä voidaan valita neljä (4). Hallituksen toimikausi alkaa, kun
vuosikokous on hallituksen valinnut ja päättyy, kun uusi hallitus on valittu. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on
läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

7.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen
kanssa tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8.

Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on vuosikokouksen vuodeksi
kerrallaan valitsema tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle
viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9.

Kokouskutsu
Yhdistyksen vuosikokous ja ylimääräinen kokous kutsutaan koolle julkaisemalla
ilmoitus siitä vähintään viikkoa ennen yhdistyksen kotipaikkakunnalla yleisesti
ilmestyvässä lehdessä tai ilmoittamalla kokouksesta samassa ajassa kirjallisesti jäsenille.

10. Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous
pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä
2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ja
päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut varsinaiset jäsenet, tilintarkastajat sekä
varatilintarkastajat
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Yhdistyksen
ylimääräisen kokouksen kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka tulevat
käsiteltäväksi kokouksessa.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Kun yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, on sen varat käytettävä yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen. Tarkemman päätöksen varojen käyttämisestä sanottuun
tarkoitukseen tekee purkautumisesta päättävä yhdistyksen kokous.

