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PISPALAN SAUNAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pispalan saunayhdistys ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2. Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja säilyttää perinteistä saunakulttuuria Pispalassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
1. tekee esityksiä ja aloitteita Tampereen kaupungille ja muille kysymykseen
tuleville tahoille yleisen saunan säilymisen turvaamiseksi Pispalassa ja Pispalan saunaperinteen tunnetuksi tekemiseksi.
                  2. toimii saunakulttuurin vaalimiseksi, järjestämällä juhlia ja
yleisötilaisuuksia sekä harjoittamalla alaan liittyvää julkaisu- ja tutkimustoimintaa. 
 	3. ylläpitää ja hoitaa yleistä saunaa; 
4. voi periä saunan käyttäjiltä saunan ylläpidon ja hoidon kustannusten kattamiseksi maksua; 
	5. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä tekee sitoumuksia tarkoituksensa toteuttamiseksi
		6.voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta; 
	7.voi harjoittaa kahvila- ja anniskelutoimintaa yhdessä liikepaikassa ja järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä;

Toiminnan ei tule tuottaa yhdistykselle tai sen jäsenille taloudellista hyötyä tai voittoa.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja toimii niiden hyväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa  merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua myös kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansioituneet yhdistyksen toiminta-alueilla tai toimineet merkittävästi yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua, mutta heillä on äänioikeus. Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseninä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta, ainoastaan läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun  ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

5. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
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 varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen vuosikokoukset ja muut kokoukset kutsuu koolle hallitus sanomalehti‑ilmoituksella tai kirjallisin kutsuin tai yhdistyksen ylläpitämän saunan tiloihin asetetulla ilmoituksella. Kevät- ja syyskokous kutsutaan koolle vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Muut kokoukset kutsutaan koolle vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

7. Varsinaiset kokoukset
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. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen jäsenet 
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8. Hallitus
Yhdistyksen hallituksen valitsee yhdistyksen syyskokous vuodeksi kerrallaan.Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu viidestä (5) viiteentoista (15) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus  ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, jäsenmaksun kantotavasta, saunan ylläpidon ja hoidon järjestämisestä sekä muusta toiminnasta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.
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 mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.   
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä yhdistyksen taloudenhoitoa koskevissa asioissa lisäksi taloudenhoitaja, kukin erikseen.

11. Muut määräykset
Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä Pispalan perinteiden vaalimiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 

