
JOEN YAWARA RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimenä on Joen Yawara ry ja sen kotipaikka on Joensuu

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa, toimia sen
harrastuksen levittämiseksi sekä toimia judon ja muiden budolajien tunnetuksi
tekemiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen harjoituksia ja
kilpailuja, lähettää edustajansa muiden järjestämiin kilpailuihin ja
harjoitustilaisuuksiin sekä järjestää näytöksiä, kursseja ja tiedotustilaisuuksia.

Yhdistys toimii yhteistyössä urheilun keskusjärjestöjen ja erikoisliittojen sekä
muiden liikuntakasvatus-, sivistys- ja kansalaisjärjestöjen ja kunnan kanssa.

3 § Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteää
ja irtainta omaisuutta, harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä,
julkaista painotuotteita ja toimeenpanna arpajaisia, varainkeräyksiä sekä julkisia
huvitilaisuuksia. Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianmukaisen luvan.

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Suomen kansalainen, jonka
johtokunta hyväksyy jäseneksi.

Johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen kannattajajäseniksi yksityisiä henkilöitä tai
oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka pyrkivät tukemaan yhdistyksen toimintaa.

Yhdistys voi valita kunniajäsenekseen budotoiminnassa erityisesti ansioituneen
henkilön. Kunniajäseneksi nimeämisen päättää yhdistyksen kokous johtokunnan
tehtyä asiasta esityksen.

5 § Yhdistyksen jäsenen on suoritettava yhdistykselle liittymis- ja jäsenmaksua, jonka
suuruudesta erikseen varsinaisille ja kannattajajäsenille, tilitysajasta ja tilitystavasta
päätetään yhdistyksen syyskokouksessa kutakin vuotta varten erikseen.

6 § Yhdistyksen kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen. Saavutetut jäsenoikeudet
säilyvät, jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on eroamisesta ilmoitettava
kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Jäsen on vapaa
velvollisuuksistaan yhdistystä kohtaan eroamisilmoitusta seuraavan vuoden alusta
lukien, ellei johtokunta myönnä vapautusta aikaisemmin.

Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, jonka toiminnan voidaan katsoa
vahingoittavan yhdistyksen toimintaa tai joka muutoin jättää noudattamatta
yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.

Erotettu jäsen voi saattaa erottamiskysymyksen yhdistyksen kokouksen
ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti 30 päivän kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen johtokunnalle tai sen



puheenjohtajalle.

Erotettu jäsen on vapaa velvollisuuksistaan yhdistystä kohtaan, kun yhdistyksen
kokous on erottamispäätöksen vahvistanut tai, mikäli valitusta ei tehdä, heti
määräajan päätyttyä.

7 § Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään
helmi – maaliskuussa ja syyskokous marras – joulukuussa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä

ääntenlaskijat
- esitetään yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
- esitetään tilit ja tilintarkastajien kertomus sekä päätetään vastuuvapauden

myöntämisestä johtokunnalle
- käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä

ääntenlaskijat
- päätetään toimihenkilöiden palkkioista
- valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota voidaan kutsua myös yhdistyksen

puheenjohtajaksi
- valitaan johtokunnan muut jäsenet
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
- vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
- päätetään yhdistyksen talousarviosta
- määrätään varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun ja liittymismaksun

suuruus, tilittämisaika ja – tapa
- valitaan edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
- käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.

8 § Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin johtokunta niin päättää, tai kun vähintään
1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää.

9 § Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta
paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella ja
seuran ilmoitustaululla julkaistulla ilmoituksella. Kokouskutsussa on huomioitava
yhdistyslain määräykset.

Milloin yhdistyksen jäsenet vaativat ylimääräisen kokouksen koolle kutsumista, on
johtokunnan laadittava kokouskutsu 14 päivän kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Muista yhdistyksen asioista johtokunta ilmoittaa seuran ilmoitustaululla tai muulla
sopivalla tavalla.

10 § Asioista, joita jäsenet haluavat yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallinen esitys viimeistään viisi päivää



ennen kokousta.

11 § Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja seuran varsinaiset jäsenet.
Kunniajäsenellä ja kannattajajäsenellä on kokouksessa puheoikeus. Valtakirjalla
äänestäminen ei ole sallittua.

Yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella enemmistöllä, ellei
näissä säännöissä tai yhdistyslaissa ole määräenemmistösäännöstä. Äänten
mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se
mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

12 § Yhdistyksen asioista hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän
jäsentä. Johtokunta valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä vastuuhenkilöt yhdistyksen
toiminnan kannalta merkittäville vastuualueille.

Johtokunta voi asettaa avukseen työryhmiä erikseen määritettyä tehtävää varten.

Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen
jäsenen saapuvilla ollessa.

Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt
varapuheenjohtaja.

13 § Johtokunnan tehtävänä on:

- ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi
- edustaa yhdistystä, hoitaa sen juoksevat asiat sekä esiintyä yhdistyksen puolesta

kantajana ja vastaajana
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja

toimeenpanna kokouksen lailliset päätökset
- päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta
- pitää yhdistyksen jäsenluetteloa
- hoitaa yhdistyksen varat sekä periä jäseniltä kerättävät jäsenmaksut
- huolehtia yhdistyksen vuosi- ja tilikertomusten laatimisesta
- laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi
- hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

14 § Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajille kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa johtokunnalle kolme päivää
ennen yhdistyksen kevätkokousta.

15 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä johtokunnan täysi-ikäisen jäsenen tai yhdistyksen kokouksen
määräämän toimihenkilön kanssa.

16 § Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on
tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen
kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muuttamista tai
purkamista on kannattanut vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa läsnä olleista



varsinaisista jäsenistä.

17 § Jos yhdistys purkautuu, siirtyy sen omaisuus yhdistyksen viimeisessä kokouksessa
määräämälle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka toimii saman tai samantapaisten
tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen
omaisuus samaan tarkoitukseen.


