Vauhtijuoksu ry:n säännöt
1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Vauhtijuoksu ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja kieli suomi.

2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, tukea ja levittää speedrun-harrastamista.
Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

● järjestää alaansa liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia
● harjoittaa alaansa liittyvää koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
● ylläpitää alansa paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

● järjestää asianomaisella luvalla myyjäisiä, rahankeräyksiä, arpajaisia,
maksullisia huvitilaisuuksia ja muita vastaavanlaisia tapahtumia
● harjoittaa asianomaisella luvalla anniskelu- ja ravintolatoimintaa
järjestämissään tilaisuuksissa

● omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta, kuten osakkeita ja muita arvopapereita
● ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia
toimintamuotoja käyttäen.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Uudet varsinaiset jäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa hallituksen
määräämällä maksulla.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen toimintaa tai
tarkoituksia merkittävästi edistäneen henkilön kunniajäseneksi.

4 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä voidaan periä liittymis- ja jäsenmaksu. Liittymis- ja
jäsenmaksun suuruuksista päätetään yhdistyksen vaalikokouksessa.

Kannatusjäsenmaksun päättää yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenyydestä ei peritä
liittymis- eikä jäsenmaksua.

5 § Jäsenten oikeudet

Yhdistyksen kaikilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kokouksessa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat vain varsinaiset
jäsenet.

6 § Eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä jättämällä tai lähettämällä
yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallinen eroanomus tai
ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa tai antaa huomautuksen jäsenelle, joka on jättänyt
jäsenmaksunsa maksamatta, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Ennen kuin asiassa tehdään päätös,
jäsenelle on annettava mahdollisuus maksamattoman jäsenmaksun suorittamiseen
tai selityksen antamiseen puolestaan. Syy on kirjattava pöytäkirjaan.

Lisäksi hallitus voi kurinpidollisena menettelynä kieltää jäsenen pääsy yhdistyksen
järjestämiin tapahtumiin, harjoituksiin, kilpailuihin ja muihin tilaisuuksiin.

7 § Kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, jotka ovat vuosikokous ja
vaalikokous. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen
kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

8 § Kokouskutsut

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu on
lähetettävä jäsenille sähköpostitse vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta. Kokouskutsun liitteenä on oltava kokouksen asialista.

9 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle
kutsuttu.

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain helmi-huhtikuun aikana.

Vuosikokouksessa

● esitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajien lausunto
● päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
edellisen toimintakauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille
● käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 § Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokous on pidettävä vuosittain loka-joulukuussa.

Vaalikokouksessa

● määritellään yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 14 §:n
rajoissa ja toimenkuvat seuraavaksi toimintakaudeksi
● valitaan yhdistyksen hallitus seuraavaksi toimintakaudeksi
● määritellään yhdistyksen toimihenkilöiden vähimmäislukumäärä
● valitaan yhdistyksen toimihenkilöt ja heidän toimenkuvansa seuraavaksi
toimintakaudeksi
● valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, vähintään yksi ja
enintään kaksi molempia, seuraavaksi toimintakaudeksi
● hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle
● hyväksytään talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
● päätetään seuraavan toimintakauden liittymis- ja jäsenmaksu
● käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan kutsua koolle yhdistyksen ylimääräisen
kokouksen. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle myös silloin, kun
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kahden viikon kuluessa vaatimuksen
jättämisestä hallitukselle.

13 § Asian käsittely

Ensimmäistä kertaa käsittelyssä oleva asia jätetään pöydälle, jos läsnäolevista
äänioikeutetuista kymmenesosa (1/10), kuitenkin vähintään viisi äänioikeutettua
jäsentä sitä vaatii. Henkilövaalia ei voida lykätä. Asia, joka edellisen mukaan olisi
jätettävä pöydälle voidaan käsitellä kiireellisenä, jos asia on ollut kokouskutsussa ja
kokous 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä niin päättää. Kokouskutsussa
mainitsematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos vähintään puolet kokouksessa
läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä haluaa, ottaen huomioon kuitenkin
yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Äänestys kokouksessa toimitetaan avoimesti ellei vähintään kaksi äänioikeutettua
jäsentä vaadi umpilipuin tapahtuvaa äänestystä. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Henkilövaalin voittaa se ehdokas, joka saa yli puolet annetuista äänistä. Mikäli
kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä äänestyskierroksella yli puolia annetuista
äänistä, järjestetään toinen äänestys kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä
saaneen ehdokkaan välillä. Kuitenkin, kerralla useampaa kuin yhtä henkilöä

valittaessa, valitaan ne henkilöt, jotka saavat eniten ääniä. Muut asiat ratkaistaan
yksinkertaisella enemmistöllä ellei näissä säännöissä ole määrätty
määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi
henkilövaalissa arpa. Kokouksessa valittavien kahden pöytäkirjan tarkastajan
tehtävänä on tarkastaa pöytäkirjan oikeellisuus. Pöytäkirjantarkastajat eivät voi
toimia ääntenlaskijoina.

14 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vaalikokouksessa yhdistyksen toimintakaudeksi
kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri,
sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan, ellei sellaista ole vaalikokouksessa valittu.
Vaalikokouksessa hallituksen jäsenille voidaan määritellä edellä mainituista
poikkeavat nimikkeet.

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, kun vähintään
puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna
on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

● vastata yhdistyksen raha- ja muun omaisuuden hoidosta
● huolehtia yhdistyksen tarkoituksenmukaisesta toiminnasta ja hoitaa
juoksevat asiat
● tarvittaessa kutsua koolle ja järjestää yhdistyksen kokous ja toimeenpanna
niissä tehdyt päätökset
● nimittää toimihenkilöitä tarpeen mukaan
● laatia talousarvio- ja toimintasuunnitelma
● laatia tilinpäätös ja toimintakertomus.

16 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri
ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

17 § Toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

18 § Tunnukset ja kunnianosoitukset

Yhdistyksen viralliset tunnukset, kunnianosoitukset ja niiden myöntämisperusteet
määritellään erillisessä tunnusohjesäännössä.

Tunnusohjesäännön muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
3/4 äänten enemmistöllä.

19 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskeva esitys on hyväksyttävä vähintään 3/4 äänten
enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa,
joiden välillä on vähintään kaksi viikkoa.

20 § Yhdistyksen purkaminen ja varojen jako
purkautumistilanteessa

Yhdistys voidaan purkaa, jos kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä
kokouksessa purkamista äänestyksessä kannattaa 3/4 annetuista äänistä
molemmissa kokouksissa.

Jos yhdistys puretaan, sen omaisuus luovutetaan yhdistyksen toimintaa jatkavalle
rekisteröidylle yhdistykselle, Oulun Tietoteekkarit ry:lle tai muulle vastaavalle

rekisteröidylle yhdistykselle siten kuin yhdistyksen purkamisesta päättävä
yhdistyksen jälkimmäinen kokous tarkemmin päättää.

