
MUKULA R.Y. 
Säännöt 
 
1§ 
Yhdistyksen nimi on MUKULA r.y. ja kotipaikka Jalasjärvi 
 
2§ 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten kulttuuriharrastusta sekä lasten ja nuorten 
osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia. 
 
3§ 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää lasten ja nuorten tapahtumia kuten näytelmä-, 
liikunta-, musiikki ja harrastustilaisuuksia, kilpailuja ja juhlia sekä pyrkii muilla vastaavilla tavoilla 
edistämään kulttuuriharrastusta ja lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja 
osallistumismahdollisuuksia. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanna maksullisia 
näytös- ja harrastustilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä 
harjoittaa ravintola- ja kahvilatoimintaa. 
 
4§ 
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus. 
 
5§ 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksi 
(2) varsinaista ja (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta 
silloin kun he katsovat siihen aihetta olevan tai vähintään kun kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen 
jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
6§ 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen jäsenet, kukin yksin. Hallitus voi lisäksi määrätä 
henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden myös muulle henkilölle. 
  
7§ 
Yhdistyksen tilikausi on 1.10. - 30.9. välinen aika. 
 
8§ 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 
 
 
9§ 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen aihetta olevan tai kun vähintään 
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 



kirjallisesti vaatii. Kokous pidetään 30päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen 
kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee 
päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. 
  
10§ 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja 

ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsen maksun 

suuruus 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varahenkilö 
10. käsitellään muut kokous kutsussa mainitut asiat 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen sitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun 
 
11§ 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa 
on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 
käytetään varat samaan tarkoitukseen. 

 


