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1.
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Wanhat Masiinat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärvi.
2.
Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää jäsentensä
museoajoneuvoharrastusta, säilyttää, kunnostaa ja entisöidä museoajoneuvoikäisiä
moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, traktoreita ja muita moottorikäyttöisiä koneita ja
laitteita.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokoontumisia, koulutustilaisuuksia
ja retkiä jäsenilleen sekä tapahtumia, joissa harrastajat voivat ostaa, myydä ja
vaihtaa yhdistyksen tarkoitukseen liittyvien laitteiden varaoasia, kirjallisuutta ja
tarvikkeita.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
3.
Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa edistää
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä 70- vuotta täyttänyt henkilö.
Varsinaiset jäsenet, ainaisjäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.
Kunniajäsenekseen voi yhdistyksen kokous päätöksellään kutsua toimintaansa
ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.
Hallitus pitää yllä jäsenluetteloa.
4.
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Erottamispäätöksestä voi valittaa yhdistyksen kokoukselle ja valitus on jätettävä
hallitukselle 30 päivän sisällä hallituksen päätöksestä.
5.
Liittymis- ja jäsenmaksut
Liittymismaksusta sekä varsinaisilta jäseniltä, ainaisjäseniltä ja kannatusjäseniltä
perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kullekin
jäsenryhmälle.
6.
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus varsinaisilla jäsenillä ja ainaisjäsenillä.
Jokaisella on yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus. Yhdistyksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös
muillekin sitä pyytäville henkilöille.
Yhdistys kokoontuu vuosittain helmikuussa vuosikokoukseen sekä tarvittaessa
ylimääräisiin kokouksiin.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole muuta mainittu, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaiseen kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
jäsenille postitetuilla kirjeillä ja/tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet
yhdistykselle sähköpostiosoitteensa ja/tai tekstiviestillä
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
8.
Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisislle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
10.Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 9 pykälän mukaan
11.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
12.Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
13.Päätetään hallituksen ja toiminnantarkastajien palkkioista
14.Esitetään toiminta- ja taloussuunnitelma
15.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
16.Ilmoitusasiat
17.Kokouksen päättäminen
Asia, jonka jäsen haluaa vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on kirjallisesti ilmoitettava
hallitukselle viimeistään tammikuun 5. päivään mennessä.
9.
Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 varsinaista
jäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja hallituksen jäsenten toimikausi kaksi
vuotta siten, että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa. Tarvittaessa
erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus,
jota yli puolet läsnäolevista kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Hallitus edustaa yhdistystä ja hallituksen tehtävänä on hoitaa huolellisesti yhdistyksen
asioita ja toimintaa sen tarkoituksen, lain ja yhdistyksen sääntöjen sekä kokousten
päätösten mukaisesti sekä valvoa sääntöjen noudattamista.
Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lain mukainen ja
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus valmistelee yhdistyksen
kokouksissa käsiteltävät asiat sekä kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle.

10.
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri
tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
11.
Tilikausi ja toiminnantarkastuskertomus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on annettava toimintakertomus ja
tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta
ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
12.
Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kaksikolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
13
Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolmeneljäsosan (¾)
enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa yhdistyksen kokouksessa. Kokousten väliä
tulee olla vähintään yksi kuukausi.
Yhdityksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamista päättävän kokouksen esittämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

