AALLOILLA RY
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Aalloilla ry. Yhdistyksen kotipaikka on Virolahden kunta.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja tavoite
Yhdistys järjestää tapahtumia pääasiassa Klamilan satamassa ja tekee
ohjelmayhteistyötä satamassa toimivan kesäravintola Bistro & Bar Potkurin kanssa.
Yhdistyksen toiminta painottuu touko-lokakuussa järjestettäviin tapahtumiin sekä
elokuussa järjestettävään Aalloilla -festivaaliin.
Aalloilla ry:n tarkoituksena on järjestää korkealaatuisia tapahtumia kaikenikäisille.
Yhdistys kehittää sataman edellytyksiä toimia nykyaikaisena, monipuolisten tapahtumien
areenana ja edistää paikallisten sekä vierailijoiden viihtyvyyttä.
Aalloilla ry:n tavoitteena on luoda yhteisöllinen ja kannustava ilmapiiri kaikkien
tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneiden kesken. Yhdistys luo paikallisille
mahdollisuuksia järjestelyihin osallistumiseen sekä tapahtumien sisältöihin
vaikuttamiseen.
Erityisen tärkeänä tavoitteena on paikallisten nuorten osallistumisen kynnyksen
madaltaminen ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen sekä yritysten ja yhteisöjen
kannustaminen yhteistyöhön oman paikkakunnan hyväksi.

3§ Yhdistyksen toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. Toimii yhteistyössä alueella toimivien järjestöjen, yritysten, yksityishenkilöiden
ja kunnan kanssa
2. Kokoaa yhteen tapahtumista ja sataman kehittämisestä kiinnostuneita vapaaehtoisia,
yhteistyökumppaneita sekä paikallisia yrityksiä & yhdistyksiä ja koordinoi näiden tahojen
yhteistyötä.

3. Järjestää maksullisia sekä maksuttomia tapahtumia luoden

- esiintymis- ja toiminnanesittelymahdollisuuksia paikallisille harrasteryhmille, seuroille/
yhdistyksille ja taiteilijoille

- mahdollisuuksia omien tuotteiden myymiseen pienyrittäjille ja käsityöläisille
- positiivista näkyvyyttä tapahtumien yhteistyöyrityksille.
4. Järjestää kokouksia, harjoittaa tiedotustoimintaa, osallistuu kehittämishankkeisiin sekä
toteuttaa itse tapahtumien järjestämistä edistäviä hankkeita.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Yhdistys voi ottaa vastaan
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää myyjäisiä,
arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Aalloilla ry toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin, eikä se tavoittele toiminnallaan
taloudellista voittoa. Tapahtumista kertyneet mahdolliset tuotot käytetään tuotannosta
aiheutuneiden kulujen kattamiseen, jatkuvan toiminnan turvaamiseen sekä tapahtumien
kehittämiseen ja säännölliseen järjestämiseen tulevaisuudessa.

4§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja
tarkoitusperät. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö/organisaatio, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja
toimintaa. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

5§ Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta varsinaisille jäsenille sekä
kannattajajäsenille päättää vuosikokous.

6§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin vain, ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan. Jos yhdistyksen jäsen toimii sääntöjen tai
toimintaperiaatteiden vastaisesti voi yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen.
Muutoin jäsenyys on voimassa sen kalenterivuoden ajan minkä jäsenmaksun henkilö on
suorittanut.

7§ Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet
Kaikilla varsinaisilla jäsenillä on oikeus:

- osallistua tai olla osallistumatta yhdistyksen toimintaan, kokouksiin ja
vapaaehtoistyöhön

- käyttää jäsenyyden tarjoamia henkilökohtaisia etuja riippumatta aktiivisuudesta
yhdistyksessä

- olla läsnä, puhua ja äänestää sekä tehdä esityksiä ja yhdistyksen kokouksissa
- tehdä aloitteita ja saada asia käsittelyyn yhdistyksen kokouksissa
- tutustua yhdistyksen asiakirjoihin mm. jäsenluettelo, tilinpäätös
- tulla ehdolle ja valituksi yhdistyksen eri elimiin, esim. hallitukseen
- erota yhdistyksestä milloin vain
Kaikilla jäsenillä on velvollisuus:

- maksaa jäsenmaksu
- noudattaa yhdistyksen sääntöjä
Yhdistyksessä jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhdistyksen velvoitteista: jos
rekisteröity yhdistys esimerkiksi käyttää rahaa yli varojensa, yksittäinen jäsen ei joudu
maksamaan yhdistyksen laskuja.

8§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joihin kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja
ja 2-6 varsinaista muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä
sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaanluettuna ovat paikalla.
Hallituksen jäsenellä on oikeus osallistua kokouksiin etäyhteyksin.

9§ Hallituksen tehtävät
Halltuksen tehtävä on

- johtaa yhdistyksen toimintaa ja tapahtumien järjestämistä, laatia toimintasuunnitelmat
ja jakaa vastuualueet vapaaehtoisten kesken

- valvoa yhdistyksen taloudenhoitoa
- hyväksyä jäsenhakemukset ja pitää jäsenluetteloa
- päättää yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta ja valmistella kokoukset
esityslistoineen

- panna toimeen yhdistysten kokousten päätökset
- laatia toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa
tilikautta varten.

10§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset. Ylimääräisiä
kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun joku yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella
jäsenellä yksi ääni sekä yhtäläinen puhe- ja esitysoikeus. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin etäyhteyksin.

11§ Vuosikokous
1. kokouksen avaus
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta ilmoittamalla sähköpostitse tai puhelimitse niille yhdistyksen jäsenille,
jotka ovat toimittaneet sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa hallitukselle.

13§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen jäsenet, kukin erikseen.
14§ Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikko ennen
vuosikokousta hallitukselle.
15§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen voidaan panna vireille
yhdistyksen kokouksessa jos esitys on annettu jäsenille tiedoksi vähintään kuukautta
aikaisemmin. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voidaan
tehdä jos sitä yhdistyksen kokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3)
kokouksessa annetuista äänistä.

16§ Yhdistyksen lakkauttaminen
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat yhdistyksen tarkoitusta
vastaavaan toimintaan, josta päättää yhdistyksen viimeinen kokous.
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