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1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Yatagarasu ry
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki Uudenmaan läänissä.

Yhdistys on perustettu maaliskuun yhdeksäntenä päivänä vuonna 2A13 ja siitä käytetään näissä

säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on Suomi.

Seuran toiminta-alueena on Laajasalo ja lähialueet.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää ja levittää budolajien harrastusta, kohottaa jäsentensä

fyysistä kuntoa ja terveyttä. Herättää heissä oikeaa budohenkeä ja pysyvää budolajien

harrastusta ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että

erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja

terveysliikuntaa tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa

mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia

- antaa tietopuolista opetusta
- toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia.

- hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön

- ylläpitää omia internetsivuja
- vaikuttaa kotipaikkakunnallaan Iiikunta- , terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun.
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- järjestää yhdistyksen tarkoitukseen I i ittyviä matkoja jäsen i I leen

- osallistuu jäsentensä välittömiin kilpailukustannuksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: toimeenpanna

rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää

omaisuutta, myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia, harjoittaa anniskelutoimintaa
järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä sekä tehdä pienimuotoista talkootyötä.

4 § Seuran jäsenyys

Seura voi olla eri lajiliittojen jäsen. Lajiliittojen jäsenenä seura noudattaa ao.

laj il i ittojen sääntöjä, määräyksiä ja eettisiä periaatteita.

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksijäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan

seuran sääntöjä ja lajiliitto.len päätöksiä.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin

merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaastitoimineen
henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen
yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen

kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on seuran kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta

eiäänioikeutta.
Seura pitää yhdistyslai n edel lyttämää jäsenluetteloa.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero

katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty.

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten

erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.
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8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurlnpitotoimet
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksLrnsa maksamatta, muuten

ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai

toimii vastoin seuran taijäsenlajiliittojen sääntöjä jaitai eettisiä periaatteita.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi

kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen
postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous

vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa
järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määrärajan päätyttyä, mutta muussa

tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on

erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen

suuruudesta päättää vuosittain seuran kokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei

peritä maksuja.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen

ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä

vähintään 10 vuotta

tai

on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 7 vuoden jäsenmaksut

tai

on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain yhden kokouksen loka-joulukuussa, jonka paikan ja tarkemman ajan määrää

hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen

kokousta

sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

kirjall isena ilmoituksena jäsenille

tai

seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella

tai

seuran internetsivui lla

tai

lähettämäl lä kokouskutsu j äsenen il moittamaan sähköpostii n
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11 § Vuosikokous

Vuosikokouksen asiat
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään mitkä liikunta- ja budolajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7 Vahvistetaan liittym is-, jäsen- ja kannattajajäsen maksujen suu ruus
8 Vahvistetaan toim intasuun nitel ma j a talousarvio
9 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
10 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
11 Valitaan 2-4 henkilöä jäsenten keskuudesta hallitukseen seuraavaksi toimintavuodeksi
12 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä
va rati I i ntarkastaj ia ta i varatoi m i nnanta rkastaj ia

13 Valitaan seuran edustajat niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä tai
annetaan valtuudet hallitukselle henkilöiden valitsemiseksi.
14 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15 Päätetään kokous.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle
kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran
kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on
jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen
kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat
tehneet siitä edetlä mainitulla tavalla esityksen.

13 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran
kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä
val ittujen tarkastaj ien tarkastettava.
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Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa

kokouksessa.

14 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten

mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen

puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja

lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista

vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä

ainaisjäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa

äänestää.

15 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu toimintavuodeksi valittu

puheenjoht4a, ia toimintavuodeksi valitut2-4 muulajäsentä. Jos jäsen kesken toimikauttaan

estyy pysyvästi tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä

olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin,

taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen

ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun

he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja
ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4 Vastata seuran taloudesta

5 Pitää jäsenluetteloa

6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
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13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille taitoiminnantarkastajille tarkastettavaksivähintään
kuukautta ennen vuosikokousta.

16 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja

hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään

kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen

lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

17 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

Nimenki rjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18 § Ansiomerkit
Seura voi antaa henkilöille, jotka erityisesti ovat ansioituneet työssä seuran tai muiden
jäsenlajiliittojensa hyväksi, kultaisen tai hopeisen ansiomerkin. Jaetuista ansiomerkeistä
pidetään luetteloa ja merkit numeroidaan.

1 9 § Jaostot
Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa
jaoston tekemät oikeustoimet.

20 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä

annetuista ään istä. Kokouskutsussa on mai nittava sääntöjen m u uttamisesta.

21 § Seuran purkaminen

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja

kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan
kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä

kokouksessa.
Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

22 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen
liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen

mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
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23 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patentti-
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman

allekirjoitusta.
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