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Voimassaolevat säännöt: 21.07.2020 12:42:49

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Yuishinkai ry. ja sen kotipaikka on Turun
kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko maa. Yhdistys on
perustettu joulukuun 12 p:nä 1987, sen kieli on suomi ja Y-tunnus
1501495-8.

Suomen Yuishinkai ry:n epävirallinen lyhenne on YSK ja epävirallinen
englanninkielinen nimi on Finnish Yuishinkai Association.

II Yhdistyksen tarkoitus

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta yhdistyksen
toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen
harrastaisi kunto- tai kilpaurheilua edellytystensä ja tarpeidensa
mukaisesti. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää etenkin sen
päälajien, Yuishinkai karaten ja Riukiu saariryhmän klassisten
asetaitojen (Ryukyu Kobujutsu Hozon ShinkoKai) sekä yhdistyksen
alajaostoina toimivien liikuntamuotojen, harrastusta.

III Tarkoituksen toteuttaminen

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia,
koulutus-, esitelmä-, tutustumis- ja kokoustilaisuuksia sekä
opintoretkiä, pitää yhteyttä muihin alan järjestöihin kotimaassa ja
ulkomailla, tekee jäsenistönsä keskuudessa sekä muualla yhdistyksen
tarkoituksia edistävää tiedotus- ja valistustyötä sekä ryhtyy
tarpeen mukaan muihinkin vastaavanlaisiin yhdistyksen tarkoitusperiä
edistäviin toimiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianomaisen luvan saatuaan
huvitilaisuuksia sekä arpajaisia ja rahankeräyksiä, perustaa
rahastoja, ja järjestää näytöksiä sekä maksullisia kursseja,
julkaisutoimintaa ja pienimuotoista kahvilatoimintaa, sekä välittää
jäsenilleen lajissa tarvittavia välineitä ja varusteita. Yhdistys
voi omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä ja välineistöä. Yhdistys voi myös jakaa stipendejä,
jäsenilleen kuitenkin vain poikkeustapauksissa.

4 §

Yhdistys on Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen (LiikU).
LiikU:n ja yhdistyksen ohjelmassa olevia urheilumuotoja edustavien
lajiliittojen jäsenenä ollessaan yhdistys noudattaa LiikU:n ja ao.
lajiliittojen sääntöjä ja määräyksiä.
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IV Yhdistyksen jäsenet

5 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi kutsua
henkilön, joka on suorittanut ruskean tai mustan vyön jossakin
yhdistyksen toimintaan kuuluvassa kamppailulajissa tai hallituksen
harkinnan mukaan henkilön, joka omaa vastaavan harrastusmäärän tai
toimii valmentajana tai keskeisissä luottamustehtävissä
paikkakunnalla, jonne yhdistyksen toimintaan kuuluvan lajin
katsotaan vakiintuneen. Viisitoista vuotta täyttäneellä
varsinaisella jäsenellä on puhe- ja äänioikeus seuran kokouksissa.
Varsinaisen jäsenen äänioikeuden käyttöä on rajoitettu näiden
sääntöjen 12 §:ssä.

Yhdistyksen b-jäseneksi hallitus voi anomuksesta hyväksyä henkilön,
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä tuntee
yhdistyksessä harrastamansa lajin perusteet. B-jäsenellä on
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä
yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi
oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa
suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla
jäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erityisesti
ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi
edistänyt yhdistyksen pyrkimyksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä
kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.

Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta ja liittymismaksusta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Jäsenellä on oikeus erota
yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi
heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan
maksunsa sekä muut niiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan
kalenterivuoden loppuun asti.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos tämä ei ole maksanut
jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Eronneeksi
katsotut voivat hakea uudestaan yhdistyksen jäseneksi, jolloin
heidän tulee suorittaa näiden sääntöjen mukainen liittymismaksu.

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §

Hallitus voi kohdistaa kurinpitomenettelyjä yhdistyksen jäseneen,
joka
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- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
- toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti
- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
- toimii yhdistyksen tai sen jäsenliittojen tarkoitusperien ja
tavoitteiden vastaisesti

Kurinpitomenettelyssä on käytettävissä muun muassa seuraavia
keinoja:
- suullinen varoitus eli ns. puhuttelu, tai kirjallinen varoitus.
Varoitus tehdään hallituksen
päätöksellä.
- kieltäminen henkilöä osallistumasta valmennus-, toimitsija-,
kilpailu- ja/tai harjoittelutoimintaan ja/tai muuten edustamasta
yhdistystä. Hallitus määrittelee ajan ja ne osa-alueet mitä
kurinpitomenettely koskee.
- erottaminen yhdistyksen jäsenyydestä määräajaksi.
- erottaminen yhdistyksen jäsenyydestä.

Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen.
Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen
postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on
kutsuttava koolle yhdistyksen kokous vähintään 30 päivän kuluessa
vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa
järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan
päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen yhdistyksestä
erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on
erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia
takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

V Liittymis- ja jäsenmaksut

7 §

Varsinaisilta ja b-jäseniltä kannettavien liittymis- ja
jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää
yhdistyksen syyskokous vuosittain.

Hallitus voi halutessaan myöntää yksittäiselle jäsenelle osittaisen
tai täyden vapautuksen maksuista työttömyyden, sairauden, iän tai
muun vastaavan syyn perusteella sekä poikkeuksellisen ansiokkaasti
yhdistyksen hyväksi tehdyn työn perusteella.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen
suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

- hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut sekä ollut
yhdistyksen jäsenenä vähintään 10 vuotta tai
- on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai
muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät.

VI Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
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8 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista
kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-
joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostitse.

9 §

Kevätkokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
d) ääntenlaskijat

3. Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja
tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajien antama lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti
vireille panemat muut asiat

8. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
d) ääntenlaskijat

3. Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
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a) toimintasuunnitelma
b) talousarvio

6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten
keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan
yhdistyksen puheenjohtajaksi

7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten
keskuudesta jäsenet hallitukseen

8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa jaheille
varatoiminnantarkastajat

9. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin yhdistyksen ohjelmassa
olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt

10. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen
suuruus

11. Valitaan edustajat LiikU:n ja lajiliittojen vuosi- ym.
kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden
valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin

12. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti
vireille panemat asiat

13. Kokouksen päättäminen

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.

10 §

Ylimääräisiä kokouksia pidetään yhdistyslain 20 § mukaisesti.

11 §

Yhdistyksen, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa
on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on
kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä
valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, jaostojen ja
valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa
kokouksessa.

12 §

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella liittymismaksunsa ja
kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta
täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja
lippuja käyttämällä. Valtakirjalla ei saa äänestää. B-jäsenillä ja
tukijäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.



Sivu: 6(8)

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua reaaliaikaisen
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet hyväksytyistä äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa
kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa
perustaa ja lakkauttaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita
näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

VII Yhdistyksen hallinto

13 §

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksessa valittu
hallitus, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja 2-10 muuta
jäsentä, jotka pyritään valitsemaan yhdistyksen päälajien piiristä,
sekä 0-10 varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.
Hallitukseen pyritään valitsemaan mahdollisista alajaostoista
jokaisesta yksi edustaja. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
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, mikäli se on
hallituksen keskenään sopimalla tavalla koolle kutsuttu ja läsnä on
vähintään puolet hallituksen jäsenistä, siten että puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä.

Hallitus voi kokoontua kaikkien hallituksen jäsenten niin suostuessa
myös tietoliikenneyhteyden tai teknisten apuvälineiden avulla.
Hallituksen kokouksiin voi osallistua hallituksen tarkemmin
päättämällä tavalla myös tietoliikenneyhteyden tai teknisten
apuvälineiden avulla.

Hallitus voi asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia
ja jaostoja sekä toimihenkilöitä. Tällöin on myös määrättävä niiden
toimikausien pituudet, kuitenkin enintään hallituksen toimikauden
loppuun.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1. Toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä
niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset
toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2. Olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakienja asetusten
mukaisesti.

3. Suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa
yhdistyksen toimintaa yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden
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mukaisesti.

4. Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat
valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä
hallitukselle vastuullisia tehtäviä.

5. Vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6. Vastata LiikU:n sekä lajiliittojen sääntöjen ja ohjeiden
yhdistykselle asettamista velvoitteista.

7. Vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista.

8. Pitää jäsenluetteloa.

9. Hoitaa yhdistyksen taloutta.

10. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa.

11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.

12. Valita tarvittaessa sekä erottaa yhdistyksen palkatut
toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

13. Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden
kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä. Tällaisia yhdistyksen
henkilöjäsenille myöntämiä ansiomerkkejä ovat pronssinen, hopeinen,
kultainen ja suuransiomerkki. Ne voidaan myöntää sekä
urheilullisista että järjestöllisistä ansioista.
Myöntämisperusteista, ansiomerkkien ulkoasusta ja muista asiaan
liittyvistä seikoista on säädetty erillisellä ohjeistuksella, jonka
vahvistaa yhdistyksen kokous.

Tunnusviiri tai muu vastaava lahja voidaan myöntää muistolahjana
vierailtaessa ja osallistuttaessa merkittäviin seminaareihin,
kokouksiin tai kilpailuihin. Tunnusviiri tai muu vastaava lahja
voidaan luovuttaa huomionosoituksena myös yksittäiselle henkilölle,
tai sellaiselle yhdistykselle, liikeyritykselle tai muulle
vastaavalle toimijalle, joka on omalla panoksellaan huomattavasti
edistänyt yhdistyksen toimintaa.

14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu
vaatii.

15. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi
vähintään kuukausi ennen kevät-kokousta. Toiminnantarkastajien on
toimitettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai taloudenhoitaja;
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kumpikin yksin. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös
muulle henkilölle yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

VIII Muita määräyksiä

16 §

Yhdistyksen omistamien tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien käytöstä
päättää yhdistyksen kokous, joka voi myös antaa hallitukselle
rajoitetut toimivaltuudet ko. asioiden suhteen.

17 §

Yhdistyksellä voi olla pysyviä erillisrahastoja. Niiden
perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhdistyksen kokous 2/3
määräenemmistöllä annetuista äänistä.

18 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ollakseen
pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen
jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus.

19 §

Jotta yhdistyksen purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se
tehtävä yhdistyksen kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista
äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan
kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden
väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava
yhdistyksen purkamisesta.

20 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin
toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen
purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Pesäselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan
voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.


