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Säännöt	  

Yleistä	  
	  
1§	  
	  
Yhdistyksen	  nimi	  on	  Ruuhimäki-‐seura	  ry	  ja	  kotipaikka	  Toivakan	  kunta	  
	  
2§	  
	  
Yhdistyksen	  tarkoituksena	  on	  edistää	  kotiseudun	  henkistä	  ja	  aineellista	  kehitystä,	  vaalia	  pe-‐
rinnekulttuuria,	  kehittää	  kotiseudun	  asunto-‐olosuhteita	  ja	  palveluja	  sekä	  toimia	  kotiseudun	  
viihtyisyyttä	  edistävien	  henkilöiden	  ja	  yhteisöjen	  yhdyssiteenä.	  
	  
3§	  
	  
Tarkoitustaan	  yhdistys	  toteuttaa	  toimeenpanemalla	  kokouksia,	  kotiseutujuhlia,	  yms.	  yleisöti-‐
laisuuksia,	  järjestämällä	  opinto-‐	  ja	  harrastetoimintaa	  sekä	  asianomaisella	  luvalla	  rahankerä-‐
yksiä	  ja	  arpajaisia.	  Lisäksi	  yhdistys	  voi	  ottaa	  vastaan	  lahjoituksia	  sekä	  omistaa	  ja	  hallita	  toi-‐
mintaansa	  varten	  tarpeellista	  kiinteätä	  omaisuutta.	  
	  

Jäsenet	  
	  
4§	  
	  
Yhdistyksen	  jäseniksi	  voivat	  liittyä	  kaikki	  sellaiset	  johtokunnan	  hyväksymät	  yksityiset	  henki-‐
löt	  ja	  oikeuskelpoiset	  yhteisöt,	  jotka	  hyväksyvät	  näiden	  sääntöjen	  2§:ssä	  määritellyn	  tarkoi-‐
tuksen	  sekä	  suorittavat	  vuosikokouksen	  kulloinkin	  erikseen	  määräämän	  	  jäsenmaksun.	  
	  
5§	  
	  
Jäsen	  voi	  erota	  yhdistyksestä	  ilmoittamalla	  siitä	  kirjallisesti	  yhdistyksen	  johtokunnalle	  tai	  sen	  
puheenjohtajalle	  taikka	  suullisesti	  yhdistyksen	  kokouksen	  pöytäkirjaan.	  
	  
Jäsen,	  jonka	  havaitaan	  vahingoittaneen	  yhdistyksen	  toimintaa,	  voidaan	  erottaa	  yhdistyksestä.	  
Asian	  päättää	  johtokunta,	  mutta	  erotetulla	  on	  oikeus	  vedota	  asiassa	  yhdistyksen	  kokoukseen.	  
Kokoukselle	  osoitettu	  vetoomuskirjelmä	  on	  toimitettava	  johtokunnan	  puheenjohtajalle	  nel-‐
jäntoista	  (14)	  päivän	  kuluessa	  siitä,	  kun	  päätös	  on	  lähetetty	  erotetulle.	  
	  
Jäsen,	  joka	  jättää	  suorittamatta	  jäsenmaksunsa	  kahdelta	  peräkkäiseltä	  vuodelta,	  voidaan	  joh-‐
tokunnan	  päätöksellä	  erottaa	  yhdistyksestä.	  Tästä	  päätöksestä	  ei	  voi	  vedota	  yhdistyksen	  ko-‐
koukseen.	  
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Toimielimet	  
	  
6§	  
 
Yhdistystä	  edustaa	  sen	  lainmukaisena	  hallituksena	  vuosikokouksen	  valitsema	  johtokunta,	  
johon	  kuuluu	  puheenjohtaja	  sekä	  6-‐10	  varsinaista	  jäsentä.	  Puheenjohtaja	  ja	  johtokunnan	  jä-‐
senet	  valitaan	  vuodeksi	  kerrallaan.	  
	  
Johtokunta	  kokoontuu	  puheenjohtajan	  tahi	  hänen	  estyneenä	  ollessaan	  varapuheenjohtajan	  
kutsusta	  ja	  on	  päätösvaltainen,	  jos	  puheenjohtaja	  tai	  varapuheenjohtaja	  ja	  vähintään	  puolet	  
jäsenistä	  on	  saapuvilla.	  
	  
	  
7§	  
	  
Johtokunnan	  tehtävänä	  on:	  

• Valita	  keskuudestaan	  vuosittain	  varapuheenjohtaja,	  
• valita	  yhdistyksen	  sihteeri,	  rahastonhoitaja	  sekä	  muut	  tarvittavat	  toimihenkilöt	  ja	  

määrätä	  heidän	  tehtävänsä	  ja	  palkkansa	  talousarvion	  puitteissa,	  
• huolehtia	  yhdistyksen	  kokousten	  päätösten	  toteuttamisesta	  sekä	  
• suorittaa	  muut	  johtokunnalle	  annetut	  tehtävät.	  

	  
8§	  
	  
Yhdistyksen	  nimen	  kirjoittavat	  puheenjohtaja,	  varapuheenjohtaja	  ja	  sihteeri,	  kaksi	  aina	  yh-‐
dessä.	  
	  
9§	  
	  
Johtokunnan	  on	  kutsuttava	  yhdistyksen	  kokoukset	  koolle	  vähintään	  seitsemän	  vuorokautta	  
ennen	  kokousta	  joko	  jäsenille	  jäsenrekisteriin	  ilmoitetuilla	  osoitteilla	  postitetuilla	  kirjeillä	  tai	  
sähköpostilla.	  
	  
10§	  
	  
Yhdistyksen	  vuosikokous	  pidetään	  johtokunnan	  määräämänä	  päivänä	  tammi-‐huhtikuun	  ai-‐
kana	  ja	  siinä	  käsitellään	  seuraavat	  asiat:	  

1. Valitaan	  kokouksen	  puheenjohtaja	  ja	  sihteeri,	  
2. Valitaan	  kaksi	  pöytäkirjantarkastajaa,	  
3. Todetaan	  kokouksen	  laillisuus	  ja	  päätösvaltaisuus,	  
4. Esitetään	  vuosikertomus	  ja	  päätetään	  siitä,	  
5. Esitetään	  tilit	  ja	  tilintarkastajien/toiminnantarkastajien	  lausunto,	  päätetään	  tilinpää-‐

töksen	  vahvistamisesta	  sekä	  tili-‐	  ja	  vastuuvapauden	  myöntämisestä	  tilivelvollisille,	  
6. Määrätään	  jäsenmaksun	  suuruus,	  
7. Määrätään	  johtokunnan	  jäsenten	  ja	  tilintarkastajien/toiminnantarkastajien	  palkkiot,	  
8. Valitaan	  johtokunnan	  puheenjohtaja,	  
9. Valitaan	  kuudesta	  kymmeneen	  (6-‐10)	  muuta	  jäsentä	  yhdistyksen	  johtokuntaan,	  
10. Valitaan	  tilintarkastaja/toiminnantarkastaja	  ja	  hänelle	  varamies	  tarkastamaan	  kuluvan	  

vuoden	  tilejä	  ja	  hallintoa,	  
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11. Hyväksytään	  seuraavan	  vuoden	  talousarvio,	  
12. Hyväksytään	  seuraavan	  vuoden	  toimintasuunnitelma	  sekä	  
13. Käsitellään	  muut	  johtokunnan	  tai	  yhdistyksen	  jäsenten	  esittämät	  asiat	  kuitenkin	  huo-‐

mioonottaen	  yhdistyslain	  määräykset.	  
	  
11§	  
	  
Yhdistys	  voidaan	  kutsua	  ylimääräiseen	  kokoukseen,	  jos	  johtokunta	  katsoo	  sen	  tarpeelliseksi	  
tai	  jos	  yksi	  kymmenesosa	  (1/10)	  jäsenistä	  sitä	  johtokunnalta	  kirjallisesti	  pyytää.	  
	  

Erinäisiä	  määräyksiä	  
	  
12§	  
	  
Yhdistyksen	  tilit	  päätetään	  kalenterivuosittain	  ja	  on	  ne	  annettava	  tilintarkastajal-‐
le/toiminnantarkastajalle	  maaliskuun	  15	  päivään	  mennessä.	  Tilintarkastaji-‐
en/toiminnantarkastajien	  tulee	  ennen	  huhtikuun	  1.	  päivää	  antaa	  johtokunnalle	  lausunto	  tilien	  
ja	  hallinnon	  tarkastuksesta.	  
	  
13§	  
	  
Näiden	  sääntöjen	  muuttamisesta	  voidaan	  päättää	  yhdistyksen	  kokouksessa	  kolme	  neljäsosan	  
(3/4)	  enemmistöllä	  annetuista	  äänistä.	  
	  
14§	  
	  
Yhdistyksen	  purkautuessa	  on	  sen	  varat	  luovutettava	  Toivakan	  kunnalle.	  
	  
15§	  
	  
Muissa	  kohdissa	  noudatetaan	  voimassa	  olevan	  yhdistyslain	  määräyksiä.	  
	  
	  


