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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston muodostumista ja ylläpitämistä Haaga-Helia
ammattikorkeakoulussa (jäljempänä ”Haaga-Helia”) opiskelevien ja Helsingin liiketalouden
ammattikorkeakoulusta (jäljempänä ”Helia”) tai Haaga-Heliasta valmistuneiden kesken sekä
edistää suomalaista saunakulttuuria.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoontuu tietyin väliajoin saunomisen merkeissä
keskustelemaan haaga-helialaisuudesta ja yhdistyksen jäsenten verkottumisesta niin keskenään
kuin yhteisten sidosryhmien kesken. Yhdistys voi myös järjestää erilaisia yhdistyksen tarkoitusta
tukevia kokouksia, keskustelu-, tiedotus- yms. tilaisuuksia ja jäsenilleen tutustumisretkiä erilaisiin
saunomispaikkoihin tai erilaisiin yrityksiin. Yhdistys tiedottaa säännöllisesti toimintaansa liittyvistä
asioista.
Toimintansa edistämiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi pyrkivän tulee olla:
1. Haaga-Heliassa opiskeleva / opiskellut tai Heliassa opiskellut ja
2. Kahden varsinaisen jäsenen suosittelema ja
3. Täysi-ikäinen
Koejäseneksi pääsee kahden varsinaisen jäsenen suosituksesta. Koeaika kestää vähintään puoli
vuotta, jonka jälkeen hallitus päättää koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi.
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja on valmis toimimaan yhdistyksen tarkoitusta edistäen.
Yhdistyksen varsinaisia jäsenyyksiä ovat aktiivijäsenyys ja passiivijäsenyys. Muita jäsenyyksiä
ovat kannatusjäsenyys sekä kunniajäsenyys.
- Aktiivijäsen: henkilö joka ottaa aktiivisesti osaa yhdistyksen toimintaan.
- Passiivijäsen: henkilö joka haluaa kuulua yhdistykseen, mutta on estynyt osallistumasta
toimintaan.
- Kannatusjäsen: henkilö joka tukee yhdistyksen toimintaa taloudellisesti, mutta ei täytä kriteereitä
jäsenyydelle.
- Kunniajäsen: henkilö, jonka katsotaan erityisen ansioituneesti vaikuttaneen yhdistyksen
toiminnan edistämiseen voidaan nimetä kunniajäseneksi. Kunniajäsenet hyväksytään yhdistyksen
kokouksen yksimielisellä päätöksellä. Ennen kunniajäsenyyttä saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
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4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Maksettua jäsenmaksua ei palauteta riippumatta eron syystä.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne 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.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille
jäsenryhmille päättää syyskokous.
Koejäsen maksaa liittyessään jäsenmaksun. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisen jälkeen hän
maksaa yhdistykselle liittymismaksun.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4
muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä
siten, että äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yksin, muut hallituksen
jäsenet kaksi yhdessä. Tiedot päivitetään vuosittain patentti- ja rekisterihallitukseen.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle
viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
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9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta:
1. yhdistyksen kevätkokous, joka pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.
2. yhdistyksen syyskokous, joka pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka-joulukuussa.
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 erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen jäsenellä yksi ääni, lukuun ottamatta
koejäseniä joilla on kokouksissa vain puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee 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 kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta. Kutsu toimitetaan jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai
toimitetaan kirjeitse.

11. Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavan palkkion suuruus
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää

SAUNASEURA VASTAISKU RY

4(5)
SÄÄNNÖT

Päivitetty 23.8.2007

kokouskutsuun.
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12. Yhdistyksen syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
6. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa
on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen sääntöjen
muutos on saatettava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

