YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Taitava Saaristo ry, ruotsiksi Skickliga Skärgården rf ja sen kotipaikka on Parainen.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa, tukea ja ylläpitää Turunmaan saariston alueella toimivien
ammatinharjoittajien ja pienyrittäjien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää
jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan/alojen yleisiä toimintaedellytyksiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:






järjestää näyttelyitä, myyntitilaisuuksia, kokouksia, kulttuuri- , keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
sekä retkiä ja juhlia
harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
tehdä jäsenistön etuja edistäviä aloitteita viranomaisille
tehdä yhteistoimintaa muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa.
omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan
asianmukaisen luvan. Yhdistys voi hakea avustuksia ja ottaa vastaan lahjoituksia.

3. JÄSENET
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä liikkeen- tai ammatinharjoittaja, yritys, yhdistys tai säätiö joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yksityishenkilö voi liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi. Yhdistyksen
hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksista.

4. JÄSENTEN VELVOLLISUUDET
Jäsenen on suoritettava liittymis- ja vuosimaksu, joiden suuruudesta päätetään vuosikokouksessa. Jäsenet
eivät saa toimia yhdistyksen etujen vastaisesti tai aiheuttaa yhdistykselle vahinkoa tai osallistua rikolliseen
toimintaan.
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5. JÄSENTEN OIKEUDET
Jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta, asettaa ehdokkaita ja tulla
valituksi yhdistyksen toimielimiin.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

6. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle taikka ilmoittamalla
erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan ilmoitusta seuraavan
kalenterikuukauden viimeisenä päivänä.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä
laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottaminen astuu voimaan heti
hallituksen tehtyä sitä koskevan päätöksen.
Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia liittymismaksun tai vuotuisen jäsenmaksun tai sen osan
palauttamista.

7. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

8. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta
varsinaista jäsentä sekä 0 – 2 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 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.
Hallitus ei voi ostaa kiinteistöjä, osakkeita, arvo-osuuksia tai hakea lainaa ilman yhdistyskokouksen
päätöstä.

sivu 2/4

SÄÄNNÖT

9. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

10. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen
vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuussa ja
tammi-maaliskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen
kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse sekä yhdistyksen kotisivuilla.
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13. VUOSIKOKOUKSET
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsenmaksun ja
kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. 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.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.
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