SUOMEN JOOGALIITTO RY – FINLANDS YOGAFÖRBUND – THE YOGA FEDERATION OF FINLAND
Säännöt:
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Joogaliitto – Finlands Yogaförbund – The Yoga Federation of Finland.
Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi. Sen kotipaikka on Saarijärven kunta.
Liiton virallisena tunnusmerkkinä käytetään liiton kokouksen hyväksymää merkkiä.
2§
Liiton jäseneksi pääsee kirjallisen anomuksen perusteella Suomessa toimiva rekisteröity yhdistys tai kerho,
joka sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja jonka liiton hallitus jäseneksi hyväksyy. Liiton hallitus voi
hyväksyä jäseneksi myös yksityisen henkilön. Liiton hallituksen esityksestä voidaan yhdistyksen jäsen tai
muu ansioitunut henkilö kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi.
3§
Liiton tarkoituksena on Suomen joogayhdistysten keskuselimenä syventää joogan tuntemusta ja edistää
joogan harrastusta Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
a) järjestää kurssitoimintaa joogan harrastajille ja kouluttaa joogan ohjaajia. Kurssi- ja koulutustoimintaa
varten liitto ylläpitää ja kehittää Suomen Joogaopistoa
b) pitää yhteyttä viranomaisiin ja toimii yhdyssiteenä koti- ja ulkomaisten joogaa harrastavien yhdistysten
välillä
c) seuraa jäsenyhdistysten toimintaa
d) avustaa jäsenyhdistyksiä joogaa ja järjestötoimintaa koskevissa asioissa sekä toimii joogan harrastuksen
levittämiseksi myös nuorison keskuuteen
e) hankkii joogaa koskevaa kirjallisuutta
f) toimittaa suomennoksia joogakirjallisuudesta
g) harjoittaa alan julkaisu- ja kustannustoimintaa hankittuaan siihen asianmukaisen luvan.
4§
Liiton kieli on suomi.
5§
Liiton elimet ovat liittokokous ja hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja
kaksitoista (12) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet
kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan niin, että 1/3 joutuu vuosittain erovuoroon, ensi kerran arvan perusteella.
Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan.
6§
Jäsenyhdistysten edustajien lukumäärä liittokokouksessa määräytyy niiden edellisessä joulukuussa
laskettavien, jäsenmaksunsa suorittaneiden jäsenten luvusta riippuen siten, että yhdistys, johon kuuluu
enintään viisikymmentä (50) jäsentä, on oikeutettu valitsemaan yhden (1) edustajan ja että yhdistys, johon
kuuluu yli viisikymmentä (50) jäsentä, on oikeutettu valitsemaan yhden edustajan jokaista alkavaa 50 jäsentä
kohti, kuitenkin enintään viisi (5) edustajaa. Jäsenyhdistysten edustajien on ennen kokouksen alkua
esitettävä valtakirjansa.
7§
Kullakin edustajalla on liittokokouksessa yksi ääni, mutta yhdistys voi valtuuttaa jonkun edustajansa
käyttämään edustajiensa koko äänimäärääkin.
Sama edustaja saa liittokokouksessa edustaa korkeintaan kahta jäsenyhdistystä, jolloin hän voi käyttää
edustamiensa jäsenyhdistysten koko äänimäärän.
Liittokokouksessa liiton yksityisellä jäsenellä ei ole äänioikeutta.

Näiden sääntöjen voimaantullessa ( 26.4.1971) yhdistykseen kuuluvat henkilöjäsenet säilyttävät ääni- ja
muut oikeutensa.
8§
Päätökset liittokokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole
toisin määrätty. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisu
tapahtuu arvalla.
Äänestys on avoin, paitsi milloin vähintään kaksi (2) edustajaa vaatii suljettua äänestystä.
9§
Liiton vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa hallituksen tai liittokokouksen määräämällä
paikkakunnalla.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokoukseen osallistuvien jäsenten äänestyskelpoisuus
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
c) luetaan hallituksen vuosikertomus liiton toiminnasta ja taloudellisesta tilasta edellisen vuoden ajalta sekä
tilintarkastajien kertomus
d) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille
e) vahvistetaan kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio, joka on hallituksen valmisteltava, sekä päätetään
jäsenmaksun suuruudesta
f) valitaan liiton puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet näiden sääntöjen 5 §:n mukaisesti, sekä tarpeelliset
toimikunnat
g) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet
h) käsitellään jäsenten edellisen vuoden loppuun mennessä kirjallisesti hallitukselle vuosikokouksen
käsiteltäväksi ilmoittamat asiat
i) päätetään kunniajäseneksi kutsumisesta
j) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10§
Liiton ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme
jäsenyhdistystä tai 1/10 liiton koko jäsenluvusta sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii ja ilmoittaa syyn
vaatimukselleen.
11§
Kutsu liiton kokoukseen tapahtuu jäsenille lähetettävillä kirjeillä tai Jooga-lehdessä julkistavalla ilmoituksella
viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
12§
Liiton kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkastavat kaksi
kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja on kuukauden kuluessa toimitettava
jäsenyhdistyksille tiedoksi.
13§
Hallituksen tehtävänä on mm:
a) valmistella ja kutsua koolle liittokokous
b) hoitaa liiton asiat ja erityisesti toteuttaa liittokokouksen päätökset
c) edustaa liittoa
d) ottaa ja vapauttaa liiton toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkionsa
e) laatia tulo- ja menoarvio seuraavaksi toimintavuodeksi vuosikokouksen käsittelyä varten.
f) hoitaa tiedotuspalvelu liiton ja jäsenyhdistysten välillä
g) pitää jäsenluetteloa ajan tasalla
h) hoitaa Jooga-lehden painatus ja postitus, apunaan julkaisutoimikunta.
14§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu on
toimitettava vähintään viikkoa ennen kokousta.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä on
läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja on esitettävä seuraavassa kokouksessa hyväksyttäväksi.
15§
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.
16§
Liitto on oikeutettu omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta, vastaanottamaan lahjoituksia ja
testamentteja, järjestämään keräyksiä ja arpajaisia sekä perustamaan rahastoja.
17§
Liiton tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi ja on tilit päätettyinä jätettävä helmikuun kuluessa tilintarkastajille,
joiden on palautettava tilit lausuntoineen takaisin hallitukselle maaliskuun 10. päivään mennessä.
18§
Liittokokouksella on oikeus yhdistyslain sallimissa puitteissa erottaa jäsen liitosta.
19§
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta on käsiteltävä vuosikokouksessa ja on
ehdotuksen saatava tullakseen hyväksytyksi, vähintään (3/4) kolmeneljäsosaa annetuista äänistä.
20§
Liiton purkautuessa lankeaa se omaisuus jäsenyhdistyksille niiden jäsenluvun osoittamassa suhteessa.
21§
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
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