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TAMPEREEN ASTROLOGINEN SEURA RY

SÄÄNNÖT

1.§

Yhdistyksen nimi on Tampereen Astrologinen seura ry ja sen kotipaikka on
Tampereen kaupunki.

2.§

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää astrologian tutkimusta ja harrastusta, toimia
keskustelufoorumina jäsenilleen ja levittää astrologista tietoutta yleisölle.

3.§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta pitämällä kursseja,
harjoittaa tutkimustoimintaa pienryhmissä, järjestää opintopiirejä sekä hankkii ja
toimittaa alan materiaalia ja pitää esitelmätilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan.

4.§

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä astrologiasta kiinnostuneet, hyvämaineiset, täysiikäiset henkilöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jotka johtokunta
jäseniksi hyväksyy hakemuksen perusteella. Alaikäinen otetaan jäseneksi
holhoojansa suostumuksella.

5.§

Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla asiasta kirjallisesti johtokunnalle tai
sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Jos jäsen toimii vastoin
yhdistyksen tarkoitusperiä tai ei noudata sääntöjä tai vahingoittaa yhdistyksen
toimintaa, on yhdistyksen johtokunnalla oikeus erottaa hänet jäsenyydestä.
Jos erotettava haluaa saattaa erottamispäätöksensä yhdistyksen kokouksen
tutkittavaksi, tulee hänen ilmoittaa siitä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen johtokunnalle, jonka on otettava
asia esille seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

6.§

Jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden, samoin
kuin uuden jäsenen kirjaamismaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous.
Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jollei jäsen muistutuksesta huolimatta
ole maksanut jäsenmaksuaan.

7.§

Vuosikokous voi nimittää yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä
kunniajäseniksi. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta.

8.§

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksessa toimiva johtokunta, johon kuuluu
seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
Johtokunnan jäsenet valitaan vuosikokouksessa. Johtokunnan jäsenten toimikausi on
vuosikokouksesta vuosikokoukseen.
Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan,
taloudenhoitajan, sihteerin, kirjastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat.
Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja joko tarvittaessa tai kun johtokunnan
jäsen on sitä pyytänyt. Kokouksesta ilmoitetaan joko henkilökohtaisesti tai kirjeitse
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouksen ajankohtaa.
Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) muista johtokunnan jäsenistä on
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paikalla. Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni. Jäsenen vaalin ollessa kyseessä ratkaisee arpa.
9.§

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla.
Puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla on myös yhdistyksen tilinkäyttöoikeus.
Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen raha-asioita. Vuosikokous valitsee vuodeksi
kerrallaan kaksi tilintarkastajaa, jotka tarkastavat tilit ennen vuosikokousta.

10.§

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä
luvallisin keinoin kerätä varoja tarkoituksensa toteuttamista varten. Yhdistys voi
myös toimintaansa varten omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

11.§

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen vuosikokous
pidetään tammikuun aikana. Yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen
jäsenille henkilökohtaisesti kirjeitse vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jäsenen vaalin ollessa kyseessä ratkaisee arpa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan johtokuntaan jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi
- valitaan kunniajäsenet
- esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta ja esitetään
suunnitelma uutta toimintakautta varten
- esitetään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta ja tilintarkastajien
lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle
- valitaan tilintarkastajat seuraavaa toimikautta varten
- päätetään jäsen- ja kirjaamismaksun suuruus
- käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat

12.§

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan ja niissä käsitellään kokouskutsussa
mainitut asiat. Jos yhdistyksen jäsen haluaa jonkin tietyn asian käsiteltäväksi ja
päätettäväksi kokouksessa, hänen tulee esittää asia hyvissä ajoin ennen
kokouskutsun lähettämistä.

13.§

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä tätä tarkoitusta varten koolle
kutsutussa kokouksessa. Päätöstä täytyy kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
kaikista kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on
käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkamisesta
päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.

14.§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos sääntöjen
muutosehdotus on kokouskutsussa ilmoitettu esille otettavaksi ja jos
muutosehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa
annetuista äänistä.

