S u p s a ry
SÄÄNNÖT
Yleisiä säännöksiä
1§
Yhdistyksen nimi on Supsa ry. Sen kotipaikka on Tampere ja toimialue koko Suomi.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää suomalaista saunakulttuuria, koota yhteen saunan
ystäviä sekä herättää heissä oikeaa saunahenkeä yhteisen toiminnan kautta.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen saunailtoja, kokouksia, tutustumis- ja
opintomatkoja, kursseja ja juhlia, harjoittaa toimintaansa liittyvää valistus- ja julkaisutoimintaa,
toimii yhdessä muiden alan järjestöjen kanssa päämääriensä mukaisesti sekä tekee aloitteita ja ottaa
kantaa toimintansa piiriin kuuluvissa asioissa.
4§
Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla, julkaisutoiminnalla, järjestämällä
toimintaansa liittyviä maksullisia huvitilaisuuksia, hakemalla avustuksia julkisista varoista, vastaanottamalla avustuksia ja testamentteja, toimeenpanemalla arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan sekä järjestämällä myyjäisiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
5§
Mistään yhdistyksen varoista ei makseta kokouspalkkioita hallituksen jäsenille eikä toimikuntien
jäsenille.
Jäsenyys
6§
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Lisäksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, jonka ansiot yhdistyksen toiminnan tukemiseksi
tai edistämiseksi katsotaan huomattaviksi ja joka suostuu kutsuun.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jäsenen, joka on kalenterivuoden ajan jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, hallitus katsoo yhdistyksestä eronneeksi. Lisäksi hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai toiminut yhdistyksessä tai
sen ulkopuolella niin, että yhdistystä on huomattavasti vahingoitettu.
Jäsenmaksu
7§
Yhdistyksen vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
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Hallitus
8§
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan
valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä 2-4 muuta jäsentä. Rahastonhoitajan ei tarvitse kuulua hallitukseen.
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 puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Nimenkirjoitus
9§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kukin
yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.
Tilikausi ja tilintarkastus
10 §
Yhdistykselle valitaan vuosikokouksessa 1-2 varsinaista tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa,
joiden toimintakausi on kaksi vuotta.
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava kirjallisina tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta hallitukselle.
Kokoukset
11 §
Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) 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 jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Kokousasiat
päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei erikseen ole muuta määrätty. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
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Kokousten koollekutsuminen
12 §
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, sähköpostilla niille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle
sähköpostiosoitteensa, tai jäsenlehdessä.
Vuosikokous
13 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, budjetti sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja muut jäsenet joka toinen vuosi
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat joka toinen vuosi
10. 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.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
14 §
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.

Säännöt päivitetty 29.5.2000
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