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SahtiPäät ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on SahtiPäät ry. ja sen kotipaikka on Kirkkonummi.
2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pääkaupunkiseudulla sahtikulttuurin harrastajien
etujärjestönä vaalien sahdin valmistusta ja sahdin käyttöperinteen säilymistä
sahtiperinteen tilapäisen rappion pysyväksi poistamiseksi ja sahdin nostamista juhlaja arkikulttuurissa arvoiselleen paikalle.
3 § Toiminnan Laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen sahdin maistajais- ja
testaustilaisuuksia, tutustumismatkoja, kursseja ja kongresseja. Yhdistys harjoittaa
alaan liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa ja yleistä sahtiin liittyvää tuote- ja
tapakasvatusneuvontaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta sekä toimeenpanna
asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi harjoittaa
ravintolatoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.
4 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, jonka yhdistyksen
hallitus hyväksyy. Jäsenet kirjataan jäsenluetteloon.
Kannatusjäseneksi yhdistykseen voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys tai muu
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Kunniajäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut yhdistyksen toimintaa.
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta
päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on
laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai
sen ulkopuolella haittaa yhdistyksen päämäärien toteuttamista taikka vahingoittaa
sen mainetta tai toimintaa.
5 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään
kymmenen vuosikokouksessa valittua jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on
vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen päistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
päiden enemmistöllä. Päidenlaskennan mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
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6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen
jäsentä yhdessä.
7 § Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.
8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä maaliskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:
1. kokous avataan,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto,
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun ja
kannatusjäsenmaksun suuruus,
8. valitaan hallituksen jäsenet,
9. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan
osoitteeseen enintään kolme viikkoa ja vähintään viikkoa ennen kokousta.
Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan sähköpostitse ja puhelimitse.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin,
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Kaikilla jäsenillä on äänioikeus. Jos jäsen ei ole suorittanut edellisen vuoden
jäsenmaksua vuosikokoukseen mennessä, hän menettää äänioikeutensa siihen asti,
kunnes on suorittanut jäsenmaksunsa.
9 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

