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Voimassaolevat säännöt: 30.09.2020 07:42:58
1 §
Yhdistyksen nimi on Oulun Jooga ry, ja sen kotipaikka on Oulun
kaupunki. Toimialue on Oulun talousalue.
2 §
Yhdistyksen tarkoitus on edistää joogan harrastusta. Samalla
yhdistys toimii joogan harrastajien ja ohjaajien yhdyssiteenä,
kannustaa ja tukee resurssiensa mukaan jäsentensä kouluttautumista
joogaohjaajiksi.
3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää joogan
harjoitustilaisuuksia ja harjoittaa joogaa koskevaa
tiedotustoimintaa. Yhdistys opettaa joogaa liikuntalajina, jonka
perustana ovat keskittyneesti suoritettavat asanaharjoitukset,
tietoinen rentoutuminen ja luonnollinen hengitys, jotka vaikuttavat
ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen. Yhdistys
ei puutu uskonnollisiin eikä poliittisiin kysymyksiin. Yhdistys on
oikeutettu omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
vastaanottamaan avustuksia ja lahjoituksia.
4 §
Yhdistys on jäsenenä Suomen Joogaliitto - Finlands Yogaförbund - The
Yoga Federation of Finland ry -nimisessä liitossa.
5 §
Yhdistyksen vuosijäseneksi tai ainaisjäseneksi voi liittyä jokainen
johtokunnan hyväksymä henkilö, kannattajajäseneksi johtokunnan
hyväksymä oikeuskelpoinen yhteisö, jotka suorittavat yhdistykselle
sen vuosikokouksessaan määräämän jäsenmaksun. Kannattajajäsenillä ei
ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen
toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita
merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä. Kunniajäsenet eivät
suorita jäsenmaksua.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen yhdistyslain 14 §:ssä
mainituilla perusteilla.
6 §
Jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruus
määrätään vuosikokouksessa kullekin jäsenryhmälle erikseen.
7 §

Sivu: 2(3)

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on tammikuun
kuluessa jätettävä tilinpäätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ja
tositteet tilintarkastajille, joiden tulee helmikuun 15. päivään
mennessä antaa niistä lausuntonsa vuosikokoukselle.
8 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen
tarpeelliseksi tai vähintään kolme (3) yhdistyksen jäsentä sitä
johtokunnalta kirjallisesti pyytää.
Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella yhdistyksen vuosi- ja
ainaisjäsenellä on yksi ääni. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei
ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa. Lippuäänestys on
suoritettava, jos sitä vaaditaan. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen
ja ylimääräisiin kokouksiin on toimitettava vähintään kaksi viikkoa
(14 pv) ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen toimintaalueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä ja lähettämällä kutsu
jokaiselle jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse.
9 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa
- todetaan kokouksen laillisuus
- hyväksytään kokouksen asialista
- esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus edelliseltä
kalenterivuodelta
- esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja
niihin liittyvä tilintarkastajien lausunto
- päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä
- hyväksytään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma
seuraavaksi toimintakaudeksi
- päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
- käsitellään johtokunnan laatima tulo- ja menoarvio seuraavaksi
toimintavuodeksi
- valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten
tilalle
- valitaan tulevan toimintavuoden tilejä ja hallintoa
tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
- valitaan yhdistyksen edustaja(t) Suomen Joogaliitto ry:n
kokouksiin
- kästellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10 §
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu
kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljästä
kuuteen (4-6) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa
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sihteerin, rahastonhoitajan ja mahdollisesti tarvittavat muut
toimihenkilöt, jotka voidaan valita johtokunnan ulkopuoleltakin.
Johtokunta voi tarvittaessa asettaa toimikuntia erityistehtäviä
varten.
Johtokunnan kokouksesta on ilmoitettava sen jäsenille vähintään
kolme (3) vuorokautta ennen kokousta.
Johtokunta on päätösvaltainen, mikäli kokouksessa on läsnä
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) muuta jäsentä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
11 §
Johtokunnan tehtävänä on
- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
- johtaa yhdistyksen toimintaa ja sen varojen hoitoa
- kutsua yhdistyksen kokoukset koolle
- panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
- laatia yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
vuosikokousta varten
- esittää vuosikokoukselle kertomus johtokunnan ja yhdistyksen
toiminnasta kuluneelta toimintakaudelta
12 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa
tai johtokunnan tähän määräämä toimihenkilö yksin.
13 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos
muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa
vähintään ¾ annetuista äänistä.
14 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään
kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾
äänten enemmistöllä.
15 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen mahdollinen
omaisuus, sen jälkeen kun velat on maksettu luovutettava Suomen
Joogaliitto - Finlands
Yogaförbund - The Yoga Federation of Finland ry:lle tai jollekin
muulle näissä säännöissä määritellyn tarkoituksen hyväksi toimivalle
rekisteröidylle yhdistykselle.

