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1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Virkistys ja taito ry ja sen kotipaikka on
Jokelan kylä, Tuusulan kunnassa.
Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on VIRTA.
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä VIRTA.
2 § TARKOITUS
VIRRAN tarkoituksena on:
- koota yhdistykseen luovasta harrastamisesta ja vapaa-ajan
virkistystoiminnasta kiinnostuneita ihmisiä
- valjastaa toimintaan mukaan ihmisten omaa asiantuntemusta,
osaamista ja ideoita
- edistää toiminta-alueen ihmisten yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta
ja osallistamista
- edistää ja kehittää ihmisten voimaannuttavaa vapaa-ajan
harrastamista
- tarjota eri ikäisille mahdollisuutta osallistua arjen- ja vapaaajan virkistystoimintaan
- kannustaa ihmisiä liikkumaan, harrastamaan, virkistäytymään ja
pitämään huolta itsestään
- kehittää alueen elinvoimaisuutta
- osallistua Jokelan kylän kehittämiseen ja pyrkiä vaikuttamaan
päätöksentekoon
3 § TOIMINTA
Tarkoituksensa toteuttamiseksi VIRTA:
- voi järjestää kokouksia, koulutusta, kursseja, seminaareja,
talkoita, yleisö- ja harrastustilaisuuksia
sekä huvi- ja virkistystoimintaa
- toimii luovassa yhteistyössä muiden järjestöjen ja
yhteistyökumppaneiden kanssa, joiden
myötävaikutus on tarpeen toiminnalle
- edustaa jäseniään ja toimii heidän puolestaan
- seuraa toiminta-alueen kehitystä, viranomaistoimintaa sekä voi
tehdä näihin liittyen aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja
- voi luoda ja ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin, eri sidosryhmiin
ja tiedotusvälineisiin
- tiedottaa aktiivisesti
- voi liittyä jäseneksi kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin
- voi tehdä tarpeelliseksi katsomaansa tilasto- ja tutkimustoimintaa
4 § TOIMINNAN TUKEMINEN
Toimintansa tukemiseksi VIRTA voi:
- ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
- omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja
irtainta omaisuutta
- voi järjestää maksullisia tapahtumia
- harjoittaa yhdistyksen varainhankintaa tukevaa vuokraustoimintaa
- harjoittaa kahvilatoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien ja
tapahtumien yhteydessä
Toimintansa tukemiseksi VIRTA voi, hankittuaan asianomaisen
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viranomaisen luvan:
- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
- järjestää myyjäisiä
- järjestää huvitilaisuuksia
- harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien ja
tapahtumien yhteydessä
5 § JÄSENYYS
Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä.
Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
jäsenkokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen
yksityinen henkilö.
Kannatusjäseneksi, voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, luonnollinen
henkilö, oikeushenkilö ja julkisyhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
6 § JÄSENMAKSUT
Jäsenet maksavat jäsenkokouksen päättämän vuosijäsenmaksun, joka voi
olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Jäsenmaksun kantotavan päättää
hallitus.
VIRRAN jäsenkokouksella tai ylimääräisellä jäsenkokouksella on
oikeus määrätä ylimääräinen jäsenmaksu, jonka kantotavan päättää
yhdistyksen hallitus.
7 § VARSINAINEN JÄSEN
Varsinainen jäsen maksaa jäsenkokouksessa päätettävän
vuosijäsenmaksun.
Varsinaisella jäsenellä on jäsenkokouksessa puhe- ja läsnäolooikeus, äänioikeus ja vaalikelpoisuus.
8 § KANNATUSJÄSEN
Kannatusjäsen maksaa jäsenkokouksessa päätettävän vuosittaisen
kannatusmaksun.
Kannatusjäsenellä on jäsenkokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, ei
kuitenkaan äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta.
9 § KUNNIAJÄSEN
Yhdistys voi kutsua ansioituneen jäsenen VIRRAN kunniajäseneksi.
Kunniajäsenellä on jäsenkokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä
lisäksi äänioikeus ja vaalikelpoisuus, mikäli hän täyttää
varsinaisen jäsenen jäsenyysehdot.
Kunniajäsen on vapautettu vuosijäsenmaksusta.
10 § JÄSENEN VELVOLLISUUDET
Jäsenen velvollisuutena on
- maksaa jäsenmaksunsa hallituksen määräämänä aikana
- avustaa yhdistystä sen tarkoituksen toteuttamiseksi

Sivu: 3(5)
- ilmoittaa viipymättä yhteystiedoissaan ja henkilötiedoissaan
tapahtuneet muutokset
11 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai
sähköpostilla tai muulla sähköisellä viestimellä tai teknisellä
apuvälineellä yhdistyksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
eroamisestaan jäsenkokouksessa merkittäväksi kokouksen pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä toimii vastoin yhdistyksen
tarkoitusperiä, rikkoo näitä sääntöjä tai toiminnallaan vahingoittaa
yhdistystä.
Mikäli jäsen eroaa tai erotetaan, ei kyseisen toimintavuoden jo
maksettua jäsenmaksua palauteta.
12 § JÄSENKOKOUKSET
Yhdistyksen päätösvalta kuuluu sen jäsenille ja jäsenet käyttävät
päätösvaltaansa yhdistyksen jäsenkokouksissa. VIRTA pitää vuosittain
yhden yhdistyksen jäsenkokouksen.
Yhdistyksen jäsenkokous pidetään maalis-toukokuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
Jäsenkokouksessa jokaisella äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni
ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan voittaa se kanta, johon kokouksen puheenjohtaja
yhtyy, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Milloin vähintään
kolme jäsentä sitä vaatii, toimitetaan äänestys suljetuin lipuin.
Ylimääräisiä jäsenkokouksia pidetään niin usein kuin hallitus
tarpeelliseksi katsoo, jäsenkokous niin päättää ja aina, milloin
vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä, sitä erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.
Jäsenkokous pidetään VIRRAN kotipaikkakunnalla.
Jäsenkokoukseen voidaan osallistua myös etäyhteydellä, mikäli
yhdistyksen hallitus näin päättää. Tällöin
etäosallistumismahdollisuus on mainittava kokouskutsussa.
13 § KUTSU JÄSENKOKOUKSEEN
Jäsenkokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta, ilmoituksella VIRRAN verkkosivuilla tai sähköpostilla tai
muulla sähköisellä viestimellä tai teknisellä apuvälineellä.
Sähköpostiviesti tai muun sähköisen viestimen tai teknisen
apuvälineen kautta välitettävä kutsu lähetetään siihen osoitteeseen,
jonka jäsen on yhdistykselle ilmoittanut.
14 § JÄSENKOKOUS
Jäsenkokouksessa:
- esitetään tilinpäätös-, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä VIRRAN hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
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- esitetään toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta ja
päätetään jäsenmaksun määrästä eri jäsenryhmille
- toimitetaan hallituksen puheenjohtajan valinta joka kolmas vuosi
- toimitetaan kulloinkin erovuorossa olevien hallituksen jäsenten
valinta
- valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi
varatoiminnantarkastaja
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
jäsenkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti, sähköpostilla tai muulla sähköisellä viestimellä tai
teknisellä apuvälineellä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Kannatusjäsenen ollessa jokin muu kuin yksityinen henkilö, voi
jäsenkokoukseen osallistua yksi henkilö kyseisen tahon edustajana.
15 § HALLITUS
VIRRAN asioita hoitaa sen jäsenistä valittu hallitus, jonka
muodostavat puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään
kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja,
kutsuu koolle hallituksen.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen
jäsenistä osallistuu kokoukseen.
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.
Toimikaudet ovat kalenterivuosia.
Hallituksen kokouksia voidaan järjestää ja niihin osallistua myös
etäyhteydellä, mikäli yhdistyksen hallitus näin päättää.
16 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on:
- hoitaa yhdistyksen asioita ja omaisuutta lakien, yhdistyksen
sääntöjen ja päätösten mukaisesti
- valita keskuudestaan tai ulkopuolelta tarvittavat toimihenkilöt
- päättää yhdistyksen toimihenkilöiden toimenkuvista ja tehtävistä,
mahdollisista palkkioista sekä tehdä päätökset mahdollisista uusista
työsuhteista tai työsuhteiden päättämisistä
- suunnitella, kehittää ja hoitaa VIRRAN toimintaa, toimintamuotoja
ja varallisuutta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi ja
toiminnan tukemiseksi
17 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Tilikausi on kalenterivuosi.
Jäsenkokous valitsee seuraavalle tilikaudelle toiminnantarkastusta
suorittamaan yhden varsinaisen ja yhden varatoiminnantarkastajan.
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18 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai
varapuheenjohtaja yksin.
Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai nimetyn toimihenkilön
yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
19 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia jäsenkokouksessa, jos asia
on mainittu kokouskutsussa ja muutosta on kannattanut vähintään ¾
annetuista äänistä.
20 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA VAROJEN KÄYTTÖ
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan ¾ määräenemmistö jäsenkokouksessa
annetuista äänistä.
Jos VIRTA puretaan, on sen varat käytettävä toiminta-alueen
asukkaiden harrastus- ja virkistystoimintaan. Asiasta päättää
tarkemmin VIRRAN viimeinen kokous.

