YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1 Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hikari ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä perinteisten japanilaisten budolajien, kyudon, iaidon,
jodon ja kenjutsun, taitoja sekä toimia mainittujen lajien tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen
levittämiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen ja sellaisille henkilöille, jotka se muuten katsoo
kansalaiskuntoon nähden soveliaiksi:
- alaan liittyvää valistus-, kasvatus- ja koulutustyötä
- järjestämällä säännöllisiä budoharjoituksia
- järjestämällä budoleirejä ja -näytöksiä sekä luentoja
- järjestämällä omille budo-ohjaajille koulutusta
- harjoittamalla budoperinteeseen liittyvää julkaisutoimintaa
- pyrkimällä kehittämään jäseniään kaikissa suhteissa budohengen mukaisesti
- valvomalla yhdistyksen budotoiminnan etuja ja toimimalla tämän liikuntakasvatuksen alueen tunnetuksi
tekemiseksi.
Budo on yhteisnimitys japanilaisista taistelulajeista edelleen kehitetyille harjoittajansa fyysisiä ja psyykkisiä
voimavaroja kehittäville liikuntalajeille.
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja
hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna, tarvittaessa asianomaisen luvan saatuaan, arpajaisia,
varainkeräyksiä ja julkisia huvitilaisuuksia sekä julkaista painotuotteita ja suorittaa voittoa tavoittelematta
varusteiden hankintaa ja jakelua jäsenilleen.

3 Jäsenet
3.1 Yleistä
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua
henkilö, joka on erityisesti edistänyt budotoimintaa. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kaikki
yhdistyksen jäsenen oikeudet.
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on vapaa
velvollisuuksistaan yhdistystä kohtaan eroamisilmoitusta seuraavan vuoden alusta lukien ellei hallitus
aikaisemmin vapautusta myönnä.

3.2 Yhdistyksen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
Varsinaisen jäsenen oikeus on yhdistyksen kokouksissa käyttää sekä puhe- että äänivaltaa Lisäksi hänellä on
oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin harjoituksiin ja muihin tilaisuuksiin.
Yhdistyksen varsinaisten jäsenten on maksettava yhdistyksen vuosikokouksen määräämä vuosijäsenmaksu
aina ennen ko. vuoden maaliskuun 1. päivää. Mikäli jäsen ei täytä maaliskuun 1. päivään mennessä
jäsenmaksuvelvollisuuttaan, hän menettää äänioikeutensa yhdistyksen kokouksissa siihen saakka, kunnes
tämä velvollisuus on hoidettu.
Jäsenen tulee suorittaa myös vuosikokouksen määräämät harjoittelumaksut ajallaan. Mikäli
harjoittelumaksut ovat jäseneltä suorittamatta, ei hänellä ole oikeutta osallistua yhdistyksen järjestämään
harjoittelutoimintaan niin kauan kuin maksut ovat suorittamatta.
Jäsenen tulee toimia budohengen mukaisesti.
Jos jäsen ei täytä yhdistyksen kokouksen päätöksiä ja näiden sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia
velvollisuuksia, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai toimillaan aiheuttaa huomattavaa haittaa
yhdistykselle tai budolajien maineelle, on yhdistyksen hallituksen ryhdyttävä rankaisutoimenpiteisiin asian
vuoksi. Näitä ovat kirjallinen varoitus, määräaikainen osallistumiskielto yhdistyksen järjestämään
harjoitustoimintaan tai erottaminen yhdistyksestä.
Määräaikaisesta osallistumiskiellosta harjoitustoimintaan ja erottamispäätöksestä on kirjallisesti
ilmoitettava jäsenelle. Sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viimeistään viisi (5) vrk:ta sen jälkeen
kun päätös on kirjatussa kirjeessä hänelle lähetetty.
Erotettu voi saattaa harjoituskiellon tai erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi,
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa harjoituskiellosta tai
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Harjoituskielto on kuitenkin hallituksen päätöksellä voimassa
määräajan, jollei yhdistyksen kokous sitä pura.
3.3 Maksut
Varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun ja harjoittelumaksujen suuruuden määrää yhdistyksen
vuosikokous seuraavaa kalenterivuotta varten erikseen.
Jäsen, joka ei yhteen vuoteen ole suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa
yhdistyksestä.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Kannattajajäsen suorittaa vuotuisen jäsenmaksun, joka on, ellei yhdistyskokous toisin päätä,
kaksinkertainen varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun nähden.

4 Hallitus
4.1 Yleistä
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-7 jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja muut hallituksen jäsenet valitaan
kaksivuotiskaudeksi. Vuosikokouksessa yhdistyksen jäsenistö valitsee hallituksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan, sihteerin, talouspäällikön, kyudon lajitoiminnanjohtajan, iaidon lajitoiminnanjohtajan
ja kenjutsun lajitoiminnanjohtajan.
Hallituksesta on vuosittain erovuorossa puolet sen jäsenistä, puheenjohtajaa lukuun ottamatta.
Erovuoroisuus menee vuoron ja toimikauden mukaan. Hallituksen jäsenen erotessa ennen toimikautensa
loppua valitaan hänelle seuraavassa yhdistyskokouksessa seuraaja eronneen jäsenen toimikauden loppuun.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä vähintään puolet, joista yksi on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
4.2 Hallituksen tehtävänä on
1. Ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
2. Edustaa yhdistystä, hoitaa sen juoksevat asiat sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
3. Hoitaa yhdistyksen varoja ja periä jäsen- ja harjoittelumaksut.
4. Kutsua koolle vuosikokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten lailliset
päätökset.
5. Huolehtia yhdistyksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta.
6. Laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi.
7. Hoitaa hakijan hyväksyminen jäseneksi, kirjallisen varoituksen tai määräaikaisen harjoittelukiellon
antaminen yhdistyksen jäsenelle tai jäsenen erottaminen.
8. Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa.
9. Lähettää tarvittaessa edustajansa osallistumaan yhdistyksen tarkoitusta edistäviin kokouksiin,
koulutustilaisuuksiin ja kilpailuihin.
10. Myöntää yhdistyksen toimintaa erityisesti edistäneille henkilöille tai yhteisöille kunnia- ja ansiomerkit.
11. Kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi erityisesti kyudo- , iaido- tai kenjutsu-toimintaa ja niiden tunnetuksi
tekemistä edistäneitä henkilöitä tai yhteisöjä.
12. Ottaa tarpeelliset toimihenkilöt.
13. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
hallituksen jäsenen tai yhdistyksen kokouksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

6 Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle
viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.

7 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi
ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 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.

8 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai
sähköpostitse.

9 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, vuosi kertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- jäsen ja kausimaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
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.

10 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.

