
Jyväskylän Sirius r.y.              Säännöt 

 
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän SIRIUS r.y., ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 

 

2 §  TARKOITUS JA TOIMINNANLAATU 

Yhdistyksen tarkoituksena on levittää tähtitieteen tuntemusta ja edistää alan harrastusta Jyväskylän 
kaupungin ja sen lähikuntien asukkaiden keskuuteen ja olla yhdyssiteenä em. harrastajien välillä. 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä tilaisuuksia joissa käsitellään tähtitieteellisiä kysymyksiä, 
pitämällä tähtinäytäntöjä, hankkimalla toimialaansa kuuluvaa kirjallisuutta ja tähtitieteellisiä havaintovälineitä 
sekä harjoittamalla tähtitieteellistä julkaisu- ja muuta valistustoimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kantaa sisäänpääsymaksua järjestämistään kokous- ja 
esitelmätilaisuuksista, elokuvanäytöksistä, tähtinäytännöistä ja muista niihin verrattavista tilaisuuksista. 
Yhdistys voi kartuttaa omaisuuttaan julkaisutoiminnalla sekä välittämällä tähtitieteellisiä harrastusvälineitä ja 
kirjallisuutta jäsenilleen ja muille tähtitieteen harrastajille sekä järjestämällä arpajaisia. 

Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamaan kiinteistöjä. 

 

3 § JÄSENET 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen tähtitieteestä kiinnostunut tai sen harrastamista tukeva henkilö. 

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. 

Yhdistyksen jäsenistön muodostavat vuosijäsenet, vapaajäsenet ja kunniajäsenet. 

Vapaajäseneksi hallitus voi kutsua henkilön, jonka se katsoo tehneen yhdistykselle huomattavia palveluksia. 

Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti edistäneen henkilön. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunnia- ja 
vapaajäseniksi kutsutut henkilöt eivät suorita jäsenmaksua. Vuosijäsen, joka ei ole maksanut kahden 
peräkkäisen toimintavuoden jäsenmaksua, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä jälkimmäisen vuoden 
päättyessä. 

 

4 § HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa. 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja korkeintaan kahdeksan (8) 
muuta jäsentä. Puheenjohtajan ollessa estyneenä kaikki näiden sääntöjen hänelle antamat oikeudet ja 
velvollisuudet kuuluvat varapuheenjohtajalle. 

Yhdistyksen kokous voi pyynnöstä myöntää hallituksen jäsenelle eron tehtävistään kesken toimikauden. 
Tällöin hänen tilalleen valitaan uusi henkilö. 

Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan, ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan 
luettuna on läsnä. 

 

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen täysi-ikäistä jäsentä yhdessä. 

Kuitenkin maksukuitti on pätevä rahastonhoitajan yksin allekirjoittamana. 

 



6 §  TILIT 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on annettava tilintarkastajille 
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 
hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. 

 

7 §  YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää 
ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen 
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 

 

8 §  YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat syys- ja kevätkokous. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa 
(1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on 
pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä 
toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, 
mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä 
kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

9 §  SYYSKOKOUS 

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana loka-, marras- tai 
joulukuussa. Siinä: 

- vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavaksi 
vuodeksi, 

- valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavaksi vuodeksi, 

- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen seuraavan vuoden 
taloutta ja hallintoa. 

 

10 §  KEVÄTKOKOUS 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana tammi-, helmi- tai 
maaliskuussa. Siinä: 

- esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, 

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
mahdollisille muille tilivelvollisille. 

 

11 §  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen 
varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päätettävän kokouksen määräämällä tavalla. 
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. 

 

12 §  YHDISTYSLAIN NOUDATTAMINEN 

Muissa osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 


