
Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hobla ry ja sen kotipaikka on Ii. 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, edistää ja tukea kulttuuritoimintaa sekä edistää 
kansalaisten kulttuuriharrastusta, yhteisöllisyyttä sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Uudistaa ja 
kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
• järjestää kulttuuri-, opetus-, koulutus- ja harrastustoimintaa sekä -tilaisuuksia.
• järjestää kulttuuritapahtumia
• tekee kulttuuria edistäviä aloitteita ja toimia
• edistää kulttuuriyhdistys toiminnan kautta kansalaisten yhteisöllisyyttä sekä henkistä ja fyysistä 
hyvinvointia
• harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
• harjoittaa kulttuuriyhdistyksenä jäsenistönsä ohjelmapalvelu, äänentoisto ja kulttuurialojen 
myynti ja ostotoimintaa
• voi toimintansa ylläpitämiseen palkata työntekijöitä, ottaa työharjoittelijoita, yms
• voi maksaa yhdistyksen jäsenille suoritetuista palveluista palkkioita ja muita korvauksia
• tuottaa muuta hallituksen hyväksymää toimintaa
• voi toimintansa ylläpitämiseksi hankkia omat toimitilat
• tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten ja vastaavien tahojen kanssa

Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton aatteellinen yhdistys. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan niihin toimiin  
joihin se vaaditaan :
• periä jäsenmaksua
• järjestää maksullisia konsertteja ja muita kulttuuritilaisuuksia ja -tapahtumia
• järjestää maksullista kurssi-, opetus-, koulutus-, harrastus-, ohjelma- ja av-

tekniikkapalvelutoimintaa tai muita kulttuurialojen palvelutoimintoja
• ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
• omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
• harjoittaa ja ylläpitää kahvilaravintolatoimintaa
• järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä, kirpputoritoimintaa ja huvitilaisuuksia
• harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä

3§ Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 
Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Yhdistykseen hyväksytyt jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. 

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin 
merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannattavaksi 
henkilöjäseneksi yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, 
joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla 
yhteisöjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa 

4§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja  kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää 
vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä maksuja. 

5§ Yhdistyksestä eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 



puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero 
katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan 
jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden 
loppuun asti. 

6§ Jäsenen eronneeksi katsominen
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta 
aikaisemmin
erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

7§ Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, ei 
muuten täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai
toimii törkeästi vastoin eettisiä tai hyvän tavan mukaisia periaatteita.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja 

8§ Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 
muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.  
Jos jäsen estyy kesken toimintakauttaan hoitamasta tehtäväänsä, Yhdistyksen kokous valitsee 
hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.
Hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin ja tarvittaessa 
taloudenhoitajan ellei häntä valita hallituksen ulkopuolelta.
Taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus voi valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, 
ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävinä ovat erityisesti seuraavat:
1. toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
2. johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
3. valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät ja niiden puheenjohtajat
4. vastata yhdistyksen taloudesta
5. pitää jäsenluetteloa
6. tehdä yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
7. hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
8. hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista sääntöjen vastaisen toiminnan 
seuraamustoimista
9. vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
10. valita ja erottaa tarvittaessa yhdistykseen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
11. ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
12. luovuttaa tilit tilin-/toiminnantarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. 
Tilin-/toiminnantarkastaja antaa lausuntonsa viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen 
vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, 
taloudenhoitaja tai hallituksen nimeämä toimihenkilö kukin yksin.

10§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Yhdistys pitää yhden varsinaisen kokouksen syys–joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman 
ajan määrää hallitus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää 



ennen kokousta yhdistyksen internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen. Yhdistyksen jäsen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 
päättäessä osallistua yhdistyksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi 
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 
arpa.

12§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi 
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun.

13 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Yhdistyksen  ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, 
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen 
esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu 
koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet 
siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

14 § Pöytäkirja
Yhdistyksen, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. 
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava yhdistyksen kokousten pöytäkirjat sekä 
valittujen tarkistajien on tarkistettava ne.
Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

15 § Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten 
mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen 
puheenjohtaja on yhtynyt.
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä 
varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. 
Valtakirjalla saa äänestää.

16 § Jaostot
Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan, kuitenkin siten, että yhdistyksen hallitus vahvistaa 
jaoston tekemät oikeustoimet.



17§ 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 päättävän 
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan 
tarkoitukseen.
Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


