KAINUUN TYVI RY.
(Rekisterinumero 173.511)

SÄÄNNÖT
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kainuun Tyvi ry ja kotipaikkana Kajaanin kaupunki.
2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä terveydeksi, virkistykseksi ja viihtyisyydeksi
tapahtuvan kuntoilu-, urheilu-, retkeily-, kerho- yms. toiminnan edistäminen. Tätä toimintaa
varten yhdistys hankkii tarvittavaa omaisuutta ja välineistöä sekä järjestää tarpeellisia
tilaisuuksia. Yhdistys hankkii varoja jäsenmaksujen lisäksi avustuksin sekä järjestämällä
arpajaisia, myyjäisiä ja juhlia.
3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Kainuun kuntien tai niiden liikelaitoksen tai niiden
omistamien yhtiöiden palveluksessa, Kainuun kuntayhtymissä tai niiden liikelaitoksen tai
niiden omistamien yhtiöiden palveluksessa, yms. vastaavissa työskentelevä henkilö sekä
niistä eläkkeelle siirtynyt henkilö.
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Jäsenyys päättyy ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat sen
jäsenmaksukauden lopussa kun palvelussuhde katkeaa muusta syystä kuin eläkkeelle
siirtymisen takia.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksut
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä, sitoutunut tai tuottanut yhdistykselle vahinkoa tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyysehtoja.
5 § Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista jäsentä. Kullekin hallituksen jäsenelle valitaan
henkilökohtainen varajäsen, joka edustaa kokouksessa varsinaista jäsentä tämän ollessa
estyneenä.

Hallitus valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Hallitus valitsee lisäksi muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja enemmistö sen
muista jäsenistä on läsnä.
Yhdistyksen varojen hoidosta hallitus on kokonaisuudessaan vastuullinen.
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä
sihteerin kanssa.
8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Toimessa olevan päätösvaltaisen
hallituksen hyväksyttyä kuluneen kalenterivuoden tilit ja tilipäätöksen, ne sekä muut
tarpeelliset asiakirjat on luovutettava toiminnantarkastajille kolme (3) viikkoa ennen
vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle
kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen
hallinnon, toiminnan ja tilien tarkastuksesta.
9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä 1.1. - 15.3. välisenä
aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämiseksi on esitetty
hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.
10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistys kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta sähköpostitiedotteella ja
ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä. Lisäksi ilmoitus julkaistaan yhdistyksen
internet-sivuilla.

11 § Vuosikokous
a) esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös;
b) luetaan toiminnantarkastajien lausunto;
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen
vastuuvapaudesta
d) päätetään jäsenmaksun suuruudesta;
e) valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet sekä varajäsenet;
g) hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle;
h) hyväksytään talousarvio;
j) valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa;
k) valitaan toimintaa varten tarvittavat jaostot;
l) käsitellään muita tai hallituksen tai jonkun jäsenen tekemiä ehdotuksia.
12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta pannaan täytäntöön
ainoastaan silloin, kun sitä koskeva päätös on tehty vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista
äänistä yhdistyksen kokouksessa.
Jos yhdistys puretaan tai se lakkautetaan, käytetään sen varat yhdistyksen velkojen
maksamiseen, ja jos jäännöstä on, luovutetaan se purkamisesta tai lakkauttamisesta
päättävässä yhdistyksen kokouksessa kokouksen lähemmin päättämällä tavalla näitten
sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.
13 §
Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
Nämä säännöt on hyväksynyt Kajaanin Tyvi ry:n yhdistyksen kokous 10.3.2015. Patentti- ja rekisterihallitus
on rekisteröinyt muutoksen 15.6.2016.

