SURVIVAL-KILTA RY
SÄÄNNÖT
Voimassa 14.12.2011 alkaen. Yhdistyksen rekisterinumero 121.990

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Survival–Kilta ry ja kotipaikka Porin kaupunki.
2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on
-

lisätä tietoutta ulkoilun turvallisuusriskeistä ja niihin varautumisesta,
lisätä tietoutta luonnossa selviytymisestä luonnon ehdoilla ja tilapäisin välinein,
lisätä tietoutta luonnosta saatavasta ravinnosta, kuten kasveista, sienistä, kaloista, riistasta ja
niiden hankinnasta, säilönnästä sekä valmistamisesta ihmisravinnoksi,
tukea eksyneiden ja kadonneiden maastoetsintään liittyvää koulutusta ja
edistää luonnonsuojeluaatetta yhteistoiminnassa alan järjestöjen kanssa.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
-

pitämällä yhteyttä muihin vastaavaa toimintaa harjoittaviin järjestöihin ja yhteisöihin kotimaassa ja
ulkomailla oman tietouden lisäämiseksi,
järjestämällä kursseja ja koulutustilaisuuksia ulkoilun turvallisuusriskeihin varautumisesta ja
luonnossa selviytymisestä sekä luonnosta saatavan ravinnon hyödyntämisestä,
järjestämällä aiheeseen liittyviä näyttelyitä ja tiedotustilaisuuksia,
osallistumalla muiden järjestämiin yhdistyksen toimintaa koskeviin kilpailuihin, näyttelyihin,
retkeilyihin sekä koulutus- ja kurssitilaisuuksiin ja
avustamalla mm. partiolaisjärjestöjä, luonnonsuojelujärjestöjä ja vapaaehtoiseen pelastuspalveluun
osallistuvia tahoja näiden järjestäessä kursseja, leirejä tai koulutustilaisuuksia siten, että yhdistys
antaa koulutusapua näihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
-

ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia,
järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, myyjäisiä, näyttelyitä, keräyksiä ja erilaisia maksullisia
juhla- ja huvitilaisuuksia,
harjoittaa julkaisutoimintaa sekä
hallita ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on puolueeton ja epäpoliittinen, eikä sen tarkoituksena ole välittömän taloudellisen ansion
hankkiminen siihen osallistuville.
3 § JÄSENET
Yhdistyksessä on
-

varsinaisia jäseniä,
kannattajajäseniä ja

-

kunniajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta anomuksesta hyväksyä hyvämaineisen henkilön, joka on suorittanut
yhdistyksen järjestämän Ulkoilun turvallisuuskurssin, aikaisemmalta nimeltään Survival Test. Johtokunta
päättää kannattajajäsenten ottamisesta. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Johtokunta tekee esityksen yhdistyksen kokoukselle
kunniajäseneksi kutsumisesta. Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut
yhdistyksen hyväksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4 § JÄSENEN EROTTAMINEN
Johtokunta voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Erotettu jäsen
voi saattaa asiansa yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä kirjallisen valituksen johtokunnalle
kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Jäsenen katsotaan eronneen, mikäli hän on
laiminlyönyt jäsenelle määrätyt maksut kolmena peräkkäisenä vuontena.
5 § MAKSUT
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava liittyessään liittymismaksu ja sen
lisäksi vuosittain jäsenmaksu. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
päättää yhdistyksen vuosikokous. Maksujen suuruudet määrää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu
suoritetaan johtokunnan määräämänä aikana.
6 § JOHTOKUNTA
Yhdistyksen asioita hoitaa hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenhohtaja ja kuusi (6) jäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimittää muut tarvittavat toimihenkilöt.
Johtokunta määrittää itselleen keskinäisen tehtäväjaon. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä on saapuvilla. Johtokunnan puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan
ja johtokunnan muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä on kolme jäsentä
vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoraisuus määrätään arvalla. Yhdistyksen nimen
kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.
7 § TILIT
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajalle helmikuun 15. päivään
mennessä. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa johtokunnalle helmikuun loppuun mennessä
kirjallisena.
8 § KOKOUKSET
Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-

Kokouksen avaus;
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2)
ääntenlaskijaa;
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

-

-

Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
Käsitellään ja vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus;
Käsitellään edellisen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
vastuuvelvollisille;
Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
Käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
Käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio;
Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja kolmen (3) erovuoroisen johtokunnan jäsenen tilalle uudet
jäsenet;
Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;
Käsitellään muut kokoukselle jätetyt asiat.

Jotta asia voidaan käsitellä vuosikokouksessa, tulee se toimittaa kirjallisena johtokunnalle kokousta
varten viimeistään viikko ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan
määräämänä päivänä syyskuu – marraskuu välisenä aikana. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle,
jos johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista
jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous
on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Äänioikeuden osalta noudatetaan yhdistyslakia paitsi siinä, että jäsen on oikeutettu valtakirjalla
edustamaan toista jäsentä. Samalla jäsenellä saa olla enintään viisi (5) valtakirjaa.
9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään viikko ennen kokousta jäsenille
postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.
10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään
kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on
ehdotuksen saatava ensimmäisessä kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) ja toisessa kokouksessa
yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä.

11 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kolmenkymmenen
(30) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on ehdotuksen saatava
ensimmäisessä kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) ja toisessa kokouksessa yksinkertainen
enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään purkamisesta
päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

