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1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vatsakerho ry ja sen kotipaikka Salo.

2. Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea aikuisten miesten fyysistä ja henkistä kuntoa; vahvistaa yhteisöllisyyttä
ja ehkäistä syrjäytymistä järjestämällä peli-iltoja, ryhmämatkoja ja yhteisiä tutustumiskäyntejä erilaisiin
harrasteisiin.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan
1.
2.
3.
4.

Järjestämällä säännöllistä liikuntaa jäsenistölle.
järjestämällä jäsenmatkoja erilaisiin kohteisiin niin Suomessa kuin muualla Euroopassa.
herättämällä kiinnostusta uusia harrastusmuotoja kohtaan järjestämällä tutustumiskäyntejä.
ylläpitämällä ryhmän yhteisiä sähköisiä sivustoja ja kannustamalla jäsenistöä omaksumaan uudet
tavat käyttää erilaisia sähköisiä palveluja ja keskustelupalveluja.
5. tarjoamalla vertaisryhmän samanhenkisille fyysisestä ja henkisestä jaksamisestaan huolehtiville
miehille.
Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja järjestää varojen keräämistä.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen täysikäinen mies, joka haluaa edistää yhdistyksen tavoitteita.
Jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyydestä eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäseniltä perittävän maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen kokous voi
hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen
suorittamisen, tai toimillaan vahingoittaa yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksellä voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat
vapautettu jäsenmaksuista. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen
kokous.

4. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja, sekä neljä
jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain. Jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain
erovuorossa on kaksi jäsentä, joista kaksi ensin erovuorossa olevaa ratkaistaan arvalla, ja sitten vuoron
mukaan. Hallitukseen voidaan valita myös erovuoroisia jäseniä uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme
jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Puheenjohtajan ääni
ratkaisee asian äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävät:
• toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
• jäsenluettelon pitäminen
• yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
• yhdistyksen edustajana toimiminen
• yhdistyksen kirjanpidosta ja varainhoidosta huolehtiminen
• tilintarkastajien avustaminen
• yhdistyksen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin

5. Yhdistyksen toimikunnat
Yhdistys voi asettaa toimikuntia hoitamaan jotain erityistehtävää esim. matkajärjestelyjä. Toimikunnat
valmistelevat toimeksiantojensa mukaiset tehtävät ja esittelevät tulokset jäsenistön kokouksissa, jossa
esitykset joko hyväksytään tai hylätään. Yhteisesti voidaan myös sopia esityksiin tehtävistä muutoksista.

6. Vuosikokoukset
Vuosikokous järjestetään koko jäsenistölle helmi-maaliskuussa. Ylimääräinen vuosikokous tulee järjestää,
jos yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti esittämänsä asian käsittelyä varten. Kokouskutsu on julkaistava
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen verkkosivuilla ja kokouksesta on kerrottava
myös suullisesti peli-iltana vähintään viikkoa ennen kokousta.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota yli puolet annetuista äänistä on kannattanut. Äänten
mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan kanta.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta
Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien
hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali
Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat
Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heille yhden varamiehen vaali
Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten
Hyväksytään toimintavuoden tulo- ja menoarvio, sekä päätetään toimihenkilöiden palkkion
määräämisestä
Määrätään yhdistyksen liittymis-, jäsen-, ja pelimaksujen suuruus
Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin erikseen.

8. Tilit
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta.

9. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä vuosikokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Purkamispäätös on vahvistettava
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen toisessa kokouksessa, joka voidaan
pitää aikaisintaan kuukauden kuluttua ensimmäisen purkamispäätöksen tekemisestä. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.

