Keski-Suomen Radioamatöörit ry

SÄÄNNÖT
1§
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Yhdistyksen kotipaikkana on
Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2§
Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on radioamatööritoiminnan tunnetuksi tekeminen,
edistäminen ja ylläpitäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
• toimeenpanee leiri-, kurssi- ja luentotilaisuuksia radioamatöörien tietojen ja taitojen edistämiseksi ja uusien jäsenien saamiseksi
• avustaa jäseniään radioamatöörilupien saannissa
• julkaisee kirjallisuutta (mukaan lukien sähköiset julkaisut)
• perustaa kokeiluasemia, hankkii näille tarvittavia välineitä sekä tarvittaessa asianomaiset luvat
• rakentaa tarpeen mukaan antenneja, mastoja ja laitteita käyttöönsä
• toimeenpanee kerhoiltoja sekä tutustumiskäyntejä
• tiedottaa jäsenistölleen toiminnastaan
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
•
•
•
•
•
•
•

voi järjestää arpajaisia
voi järjestää myyjäisiä
voi järjestää pienimuotoisia talkootöitä
voi ottaa vastaan lahjoituksia
voi ottaa vastaan testamentteja
voi myydä mainostilaa yhdistyksen tiedotteessa
voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen
tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena
• voi järjestää huvitilaisuuksia
Yhdistys voi omistaa radioasemia, kiinteistöjä sekä irtainta omaisuutta.
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3§
Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksessä voi lisäksi olla:
• kunniajäseniä ja -puheenjohtajia
• nuorisojäseniä
• kannattajajäseniä
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua
yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistäneen entisen tai nykyisen jäsenen. Kunniajäsenistä päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kunniajäsenellä
ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua erikoisesti arvossa pitämänsä henkilön. Tällainen
kunniapuheenjohtaja voi yhdistyksellä olla vain yksi kerrallaan. Kunniapuheenjohtajasta
päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Nuorisojäseneksi voi yhdistyksen hallitus hakemuksesta hyväksyä hyvämaineisen nuoren henkilön, mikäli katsoo hänet sopivaksi. Nuorisojäsenen tulee liittymishetkellään
olla enintään 23 vuoden ikäinen. Nuorisojäsen siirretään suostumuksellaan yhdistyksen
varsinaiseksi jäseneksi viimeistään sen vuoden alusta alkaen, jona hän täyttää 24 vuotta. Nuorisojäsen voi pyynnöstään siirtyä varsinaiseksi jäseneksi täytettyään 18 vuotta.
Jos muutos tapahtuu kesken tilikauden, ei se vaikuta jäsenen jäsenmaksuun kyseiseltä
tilikaudelta.
Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen
yhteisön, joka erityisesti on tukenut tai haluaa tukea yhdistyksen toimintaa sen työssä
päämääriensä ja jäsenistönsä hyväksi.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella jäsenellä, 15 vuotta täyttäneellä
nuorisojäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla. Kannattajajäsenellä ei ole
äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa eikä tämä voi kuulua yhdistyksen hallitukseen.
Yhdistyksen äänioikeutettu jäsen voi poissaolevien puolesta valtakirjoilla edustaa korkeintaan neljää jäsentä. Valtakirjat tarkastetaan ennen kokousta.
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4§
Yhdistyksestä eroaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota yhdistyksestä myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyyden päättyessä kesken toiminta- tai tilikauden,
jäsenmaksua tai sen osaa ei palauteta. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä hänen
jättäessään jäsenmaksunsa suorittamatta kahden peräkkäisen tilikauden ajalta, jälkimmäisen tilikauden päätyttyä.

5§
Yhdistyksestä erottaminen
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä jos:
• hän jättää jäsenmaksunsa määräaikana suorittamatta.
• hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä, voimassa olevaa lainsäädäntöä tai lainsäädännön
nojalla annettuja viestintäviranomaisen määräyksiä vastaan.
• mikäli hän menettelyllään yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella aiheuttaa
huomattavaa vahinkoa yhdistykselle tai sen maineelle
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Erottamispäätös on saatettava jäsenen tietoon kirjallisesti, perusteluineen. Erotettu jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan kaikki maksunsa erottamispäivään saakka, sekä täyttämään kaikki yhdistystä
kohtaan tekemänsä sitoumukset.
Jäsen voi valittaa erottamisestaan. Päätöksen saatuaan on jäsenen 14 päivän kuluessa
toimitettava valitus hallituksen käsiteltäväksi. Yhdistyksen kokous tekee tällöin asiassa
päätöksen, yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Jäsenyyden päättyessä kesken toiminta- tai tilikauden, jäsenmaksua tai sen osaa ei
palauteta.

6§
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

3

7§
Jäsenmaksu, uuden jäsenen liittymismaksu
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen, nuorisojäsenen ja kannattajajäsenen tulee suorittaa
vuosittain yhdistyksen jäsenmaksu. Päätökset jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle tilikaudelle tekee syyskokous, hallituksen esityksen ja perustelut kuultuaan. Jäsenmaksut
voivat olla eri suuruiset eri jäsenryhmille.
Liittymismaksuna suorittaa uusi jäsen yhdistyksen syyskokouksen kulloinkin toimintakauden ajaksi määräämän summan.
Uuden jäsenen tulee suorittaa jäsenmaksu liittymisvuodeltaan. Mikäli liittyminen tapahtuu elokuun 1. päivän jälkeen, on jäsenmaksun suuruus liittymisvuodelta puolet jäsenen
normaalista jäsenmaksusta. Liittymispäivämäärä määräytyy sen hallituksen kokouspäivämäärän perusteella, jossa liittymishakemus on hyväksytty. Uudelle jäsenelle toimitetaan tieto maksettavasta jäsenmaksusta sekä mahdollisesta liittymismaksusta samaa
menettelyä noudattaen, kuin jäsenmaksut muiltakin yhdistyksen jäseniltä kannetaan.

8§
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat varsinaiset syys- ja kevätkokoukset sekä ylimääräiset yhdistyksen kokoukset. Yhdistyksen kokouksiin saavat osallistua 3 §:ssä mainitut jäsenet sekä
hallituksen erikseen kutsumat vieraat. Äänioikeudesta noudatetaan, mitä on mainittu
edellä, 3 §:ssä, sekä mitä yhdistyslaissa määrätään.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi–maaliskuussa ja syyskokous loka–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 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.
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9§
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenkirjeellä tai jäsenlehdessä tai muussa lehdessä tai sähköpostitse tai yhdistyksen kotisivulla internetissä sekä yhdistyksen ilmoitustaululla.

10 §
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 jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kuusi jäsentä seuraavalle kalenterivuodelle
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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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.

11 §
Yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja
ja kuusi muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, 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 mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

12 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

13 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia tai päättää yhdistyksen purkamisesta kahdessa vähintään kolmenkymmenen vuorokauden (30 vrk) väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään ¾ kaikista annetuista äänistä. Asia
on mainittava kokouskutsussa.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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