Saimaan Saunaseura Ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Saimaan Saunaseura Ry ja sen kotipaikka on Joutseno.
2. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaisen saunakulttuurin vaaliminen ja saunan tuntemuksen
syventäminen.
Toimintatarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-

vaalii perinteisiä saunatapoja
kehittää nykyaikaista suomalaista saunaa
kerää tietoja ja havaintoja saunomisesta ja saunan ja avantouinnin terveysvaikutuksista
pitää saunailtoja, järjestää saunaretkiä jäsenilleen ja harjoittaa saunomiskulttuuriin
liittyvää valistus-, neuvonta- ja kilpailutoimintaa

Toiminnan tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia, toiminta-avustuksia, testamentteja
sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa savusaunan
vähäarvoista vuokrausta.
3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksen merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
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5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen kokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.
Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä
sekä 2 varajäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaisten
jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet on vuosittain erovuorossa.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja – kaksi yhdessä.
8. Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajille tulee antaa kirjallinen lausunto
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana
tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen kirjallisesti ilmoitetusta syystä vaatii.
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Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30 vrk) vuorokauden kuluessa siitä kun ko. vaatimus
on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä on yksi ääni.
Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta hallituksen päättämällä tavalla joko kirjeitse tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla
ilmestyvässä lehdessä.
11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kokouksen avaus
Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja äänten laskijoiden (2) valinta
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. Tulo- ja menoarvion, toimintasuunnitelman vahvistaminen sekä jäsen- ja
liittymismaksujen suuruuden vahvistaminen
8. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä
varajäsenten (2) valinta.
9. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta
10. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
12. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa
vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa
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käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

