Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys r.y:n säännöt

1§
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys r.y. Yhdistyksen kotipaikka on
Suonenjoki.

2§
Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia aatteellisena yhdistyksenä ammattimaista marjanviljelyä
harjoittavien yksittäisten henkilöiden (yrittäjien) ja yhteisöjen ammatillisena ja taloudellisena
edunvalvontayhteisönä. Yhdistyksen pyrkimyksenä sen toimintamuotona on edistää jäsenten
ammatillista, taloudellista ja yhteiskunnallista osaamista ja asemaa sekä toimia yhteiselimenä
marja- ja puutarha-alaan liittyvään tutkimukseen, neuvontaan, kauppaan, teollisuuteen, ja
ammatillisiin järjestöihin nähden. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa marjanviljelyn ja
puutarha-alan kehitystä kotimaassa ja ulkomailla. Alan tutkimusta edistämällä yhdistys pyrkii
levittämään alan tietoutta järjestämällä kokouksia, kursseja, neuvottelu- ja esittelytilaisuuksia ja
opintoretkeilyjä sekä harjoittamalla toimintapiiriinsä liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

3§
Yhdistyksen jäsenyys ja jäsenet
Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä
henkilöjäsenenä marjanviljelyä harjoittava luonnollinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Jäsen on
velvollinen suorittamaan yhdistykselle liittymismaksun ja vuotuisia maksuja (vuosimaksuja), mistä
päättää yhdistyksen vuosikokous.
Jäsenet yhdistykseen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksessä voi olla myös
kannattajajäseninä joko yksityisiä luonnollisia henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy kunniajäsenet ja se voi tehdä yhdistyksen kokoukselle esityksiä
kunniajäsenten kutsumisesta. Kunniajäsenet eivät suorita liittymismaksuja eivätkä vuosimaksuja.

4§
Yhdistyksestä eroaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
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yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen jäsenyydestä eroaminen tulee
voimaan puolen vuoden kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä.

5§
Yhdistyksen jäsenmaksu (vuosimaksu) ja muut maksut
Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle sen kokouksessa kunakin vuonna
seuraavalle vuodelle vahvistettavan jäsenmaksun (vuosimaksu). Yhdistyksen mahdollisista
liittymismaksuista ja kannatusmaksuista päättää vuosittain yhdistyksen kokous.
6§
Päätösvalta yhdistyksessä
Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen
kokouksessa.
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu 6—12 jäsentä sekä vähintään 3 varajäsentä ja
enintään 6. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä vuosittain eroaa
puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja yhden tai kaksi
varapuheenjohtajaa. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee
keskuudestaan tai ottaa ne hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on
paikalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide paitsi vaaleissa arpa.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai joku heistä yhdessä
sihteerin kanssa. Hallitus voi määrätä toiminnanjohtajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

7§
Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen varsinainen kokous on pidettävä vuosittain ennen huhtikuun 30. päivää.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus
katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä siitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
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8§
Yhdistyksen kokouskutsu ja kokoukseen osallistuminen
Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle siten, kuin näissä säännöissä on määrätty. Kutsu
yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen on annettava jäsenille vähintään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta Suonenjoella ilmestyvässä sanomalehdessä.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka. Yhdistyksen kokous voi vuodeksi
kerrallaan päättää kokouskutun julkaisemisesta edellä mainitun lisäksi jollakin muullakin tavalla.
Kokoukseen voidaan osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on mainittava, jos
kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on
rajoitettua.

9§
Yhdistyksen jäsenen äänioikeus
Yhdistyksessä jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla
on yksi ääni. Samoin yhteisöjäsenillä on yksi ääni. Äänioikeutta voi käyttää asiamiehen välityksellä.

10 §
Yhdistyksen jäsenten aloitteet
Jos jäsen haluaa saada kysymyksiä tai asioita yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on niitä
koskevat aloitteet kirjallisena lähetettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta.

11 §
Yhdistysten kokouksen työjärjestys
Yhdistyksen kokoukset avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka heidän
estyneenä ollessa toimi-iältään vanhin hallituksen jäsen. Kokouksissa johtavat puhetta kokousten
valitsemat puheenjohtajat. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
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12 §
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään asioita seuraavasti:
1) Kokous avataan
2) Valitaan kokousta varten puheenjohtaja ja sihteeri (pöytäkirjanpitäjä)
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina
5) Käsitellään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus (lausunto toiminnantarkastuksesta),
vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
6) Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavalle vuodelle
7) Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 5 §:n mukaisesti
8) Määrätään toiminnantarkastajain ja muut mahdolliset palkkiot
9) Päätetään matkakulujen korvaamisesta ja kokouspäivärahoista hallitukselle, toimikunnille ja
työryhmille
10) Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä vuodeksi;
11) Erovuoroisten hallituksen jäsenten vaali
12) Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
13) Valitaan edustajat ja näiden varahenkilöt eri yhteisöihin
14) Käsitellään hallituksen esittämät muut asiat ja ne asiat, jotka jäsen on 10 §:n edellyttämällä
tavalla ilmoittanut kokouksessa käsiteltäväksi
15) Otetaan käsiteltäväksi, mutta ei päätettäväksi muut mahdolliset kokouksessa esille tulevat asiat

13 §
Yhdistyksen hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä näiden sääntöjen muissa kohdissa on mainittu:
1) huolehtia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisesta ja rahavarojen hankkimisesta yhdistykselle
2) suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa sekä valmistaa asiat yhdistyksen kokouksessa
käsiteltäväksi
3) valvoa, että yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja yhdistyksen
edun mukaisesti
4) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
5) ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt
6) pitää jäsenluetteloa
7) toimeenpanna yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset

14 §
Yhdistyksen tilit ja tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä vuosittain ennen helmikuun loppua
toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi sekä esitettävä ne edellisen vuoden toiminnasta laaditun
kertomuksen kanssa ennen maaliskuun 15. päivää yhdistyksen hallitukselle.
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15 §
Yhdistyksen toimikunnat
Yhdistyksen hallitus voi asettaa vakinaisia tai tilapäisiä toimikuntia ja työryhmiä.

16 §
Yhdistyksen toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja sekä
muodostaa rahastoja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisen kiinteistön.

17 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä päätös yhdistyksen
yhdessä kokouksessa. Sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen on sen puolesta
annettava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat
on käytettävä marjanviljelyn edistämiseen purkamispäätöksen tehneen kokouksen päätöksen
mukaisesti.

18 §
Muilta osin yhdistyksessä noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.
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