Sivu: 1(4)

Voimassaolevat säännöt: 30.08.2021 13:14:08
1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Turun Joogayhdistys ry. ja kotipaikka on Turku.
Virallinen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Joogaliitto ry:n
jäsenyhdistys. Yhdistys sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja
niiden hallintoelinten päätöksiä.
2 § YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia joogan harrastajien
yhdyssiteenä, tehdä joogaa tunnetuksi ja edistää SJL-joogan
harjoittamista.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. järjestää joogakursseja, -luentoja, -tapahtumia ja -työpajoja.
2. harjoittaa julkaisutoimintaa
3. edustaa jäseniään koti- ja ulkomailla
4. pyrkii edistämään yhteistoimintaa muiden joogatoimijoiden ja yhdistysten kanssa.
Yhdistys ei puutu uskonnollisiin eikä poliittisiin kysymyksiin.
3 § YHDISTYKSEN JÄSENET
3.1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä joogaa
harrastava tai siitä kiinnostunut henkilö maksamalla jäsenmaksun.
3.2. Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilöitä tai
oikeuskelpoisia yhteisöjä, joilta se toivoo tukea toiminnalleen.
Kannatusjäsenet suorittavat vähintään vuosikokouksen määräämän
vuotuisen jäsenmaksun.
3.3. Jäsenen velvollisuus on
- suorittaa säännöllisesti jäsen- ja osallistumismaksunsa
yhdistyksen antamien ohjeiden mukaisesti
- ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle yhteystietonsa ja niissä
tapahtuneet muutokset.
3.4. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla
eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii yhdistyksen
sääntöjen tai päätösten vastaisesti.
Yhdistyksen jäsen poistetaan jäsenrekisteristä, ellei hän maksa
jäsenmaksujaan 2 vuoteen. Hänet katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.
Jäsenen erottua tai tultua erotetuksi raukeavat myös hänen
velvollisuutensa yhdistystä kohtaan. Samalla hän menettää kaikki
oikeutensa yhdistyksessä.
4 § JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä toiminnasta
perittävien maksujen suuruudesta päättää vuosikokous.
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5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
5.1. Päätäntävalta yhdistyksessä on sen sääntömääräisellä
vuosikokouksella, joka ratkaisee yhdistyksen asiat, päättää sen
hallinnosta ja toiminnoista sekä valitsee yhdistyksen hallituksen ja
toimihenkilöt.
5.2. Yhdistyksen sääntömääräinen kokous on toukokuun loppuun
mennessä järjestettävä vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous
kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään seitsemän
(7) päivää ennen sähköisellä alustalla tai jäsenille lähetettävillä
tiedotteilla. Vuosikokoukseen voidaan osallistua yhdistyksen
hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla.
5.3. Jäsenet valitsevat vuosikokouksessa yhdistyksen hallituksen.
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään
neljä (4) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja 0 - 3
varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
5.4. Yhdistyksen vuosikokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon
merkitään läsnä olleiden nimet, toimitetut äänestykset ja tehdyt
päätökset. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat
pöytäkirjan ja sen tarkastavat kokouksen valitsemat pöytäkirjan
tarkastajat.
5.5. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle viisi (5) päivää ennen kokousta, jotta
asia voidaan sisällyttää kokouksen asialistalle.
5.6. Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitun
toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tulee hyvissä ajoin ennen
vuosikokousta suorittaa tarkastuksensa ja antaa siitä hallitukselle,
yhdistyksen kokoukselle osoitettu toiminnan - tai
tilintarkastuskertomuksensa ehdotuksineen vastuuvapauden
myöntämisestä tai kieltämisestä ja viimemainitussa tapauksessa
esityksineen tarpeelliseksi katsomikseen toimenpiteiksi.
5.7. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan läsnäolijat
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnan - tai tilintarkastajan lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviosekä
jäsenmaksun ja toiminnasta perittävien maksujen suuruus
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10. valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja
varatoiminnan- tai varatilintarkastaja
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11. valitaan yhdistyksen valtuutetut edustajat niiden järjestöjen
kokouksiin, joiden jäsen yhdistys on
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja muut esille tulevat
asiat
5.8. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten
sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous
kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä sähköisellä alustalla tai
jäsenille lähetettävillä tiedotteilla vähintään viisi (5) päivää
ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Ylimääräiseen kokoukseen voidaan osallistua yhdistyksen hallituksen
niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla.
5.9. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä
jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.
5.10. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella
äänten enemmistöllä lukuun ottamatta niitä asioita, joissa näiden
sääntöjen tai yhdistyslain mukaan vaaditaan määräenemmistöä
kokouksessa annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
vaaleissa arpa, muissa asioissa voittaa kokouksen puheenjohtajan
kannattama mielipide.
5.11. Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.
6 § YHDISTYKSEN HALLITUS
6.1 Hallitus järjestäytyy valitsemalla keskuudestaan
- varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarpeelliset henkilöt, joita voidaan valita hallituksen
ulkopuoleltakin, sekä asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat
6.2 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen esteellisenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi puolet muista jäsenistä on paikalla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide,
vaaleissa arpa.
6.3 Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään
tehdyt kannatetut ehdotukset, äänestykset ja tehdyt päätökset ja
joka tarkastetaan lähettämällä se nähtäväksi hallituksen jäsenille
ja jonka puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat nimikirjoituksillaan.
6.4 Hallituksen kokouksista on ilmoitettava sen jäsenille vähintään
kolme (3) vuorokautta ennen kokousta henkilökohtaisella kutsulla.
6.5 Hallituksen tehtävät ovat:
1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä
käsiteltävät asiat
2. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
3. hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä huolehtia
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tilinpidosta sekä vuosikertomuksen valmistamisesta
4. huolehtia yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavan toiminnan
järjestämisestä
5. edustaa yhdistystä
6. huolehtia, että yhdistys täyttää liiton sille asettamat tehtävät
ja velvoitteet
7. pitää jäsenluetteloa ja päättää jäsenyyteen liittyvistä asioista
6.6. Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko hallituksen puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa tai hallituksen
määräämän muun henkilön kanssa.
7 § YHDISTYKSEN TALOUS
Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä
jäsenmaksuja ja osallistumismaksuja harjoitusja
koulutustilaisuuksista, sekä järjestämällä asianomaisella luvalla
arpajaisia, rahankeräyksiä tai erilaisia juhlatilaisuuksia. Yhdistys
voi myös perustaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia
tai jälkisäädöksiä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.
8 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutoksesta on
mainittukokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä,
vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista
toinen on vuosikokous. Yhdistys voidaan purkaa, jos purkautumisesta
on mainittu kokouskutsussa ja jos purkua kannattaa vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä,
vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista
toinen on vuosikokous. Siinä kokouksessa, jossa viimeksi tehdään
päätös yhdistyksen purkamisesta, on myös päätettävä, miten
yhdistyksen omaisuuden ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen
huoleksi jätetään niiden selvitys. Jos yhdistys purkautuu tai
lakkautetaan, on sen mahdollinen omaisuus, sen jälkeen, kun
vuosihaaste on otettu ja yhdistyksen velat maksettu, luovutettava
jollekin rekisteröidylle yhdistykselle, joka toimii näissä
säännöissä määritellyn tarkoituksen hyväksi, taikka Suomen
Joogaliitto ry:n hallintaan.
9 § YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT JA YHDISTYSLAKI
Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

