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Lemun Rukoushuoneyhdistys ry:n

Säännöt
Vuosikokouksen 17.02.2010 hyväksymänä ja vahvistamana, sekä rekisteröitynä.
1§ Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Lemun Rukoushuoneyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Masku.
2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää evankeliumin ja Jumalan Sanan tuntemusta, sekä
ylläpitää ja edistää kristillistä palvelua ja elämää luterilaisen uskonpuhdistuksen hengessä.
Yhdistys toimii yhteistyössä paikallisten kristillisten seurakuntien, yhteisöjen ja
lähetysjärjestöjen kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää monipuolista kristillistä toimintaa
kuten hartauksia, raamattu- ja rukouspiirejä, eri-ikäisten kerhoja, iltamia, evankeliumin
julistustilaisuuksia, rukous- ja raamatunopetus- sekä muita vastaavia tilaisuuksia, sekä
koulutusta, kursseja ja matkoja jäsenilleen. Yhdistys toteuttaa sisä- ja ulkolähetystä, sekä voi
harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä levittää ja julkaista voittoa tuottamatta
kristillistä kirjallisuutta, lehtisiä, äänitteitä ja videoita yms.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää omaa rukoushuonetta. Toimintansa
tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää
omaisuutta, järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä
sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
3§ Jäsenet
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja ainaisjäseniä. Kannatusjäseneksi
voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen johtokunta. Ainaisjäseneksi voi liittyä jokainen joka maksaa
ainaisjäsenmaksun ja jonka johtokunta hyväksyy.
Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen, säännöt sekä tunnustaa Raamatun arvovallan Jumalan Sanana ja Kristuksen
Vapahtajaksi.
4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
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Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kahtena
peräkkäisenä vuotena erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.
5§ Jäsenmaksu ja ainaisjäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun
ainaisjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

ja

6§ Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema
puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, joista yhden tulee olla paikallisen luterilaisen
seurakunnan kirkkoherra tai hänen valtuuttamansa seurakunnan työntekijä. Näistä erkanee
vuosittain kolme vuoron mukaan. Eronneet jäsenet voidaan valita uudelleen. Johtokunnan
toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Mikäli yksittäinen johtokunnan jäsen jättää
tehtävänsä kesken toimikauden, hänen tilalleen yhdistyksen vuosikokous tai ylimääräinen
kokous valitsee uuden jäsenen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä
ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kahden viikon kuluessa kun vähintään
puolet (1/2) johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet (1/2) sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Johtokunnan kokouksesta laaditaan
pöytäkirja.
7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja,
sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta johtokunnalle.
9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä helmihuhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun
johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.
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Yhdistyksen kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä ja ainaisjäsenellä on yksi ääni.
Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee,
ellei säännöissä ole toisin säädetty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2)
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai yhdistyksen
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
11§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, ja tarvittaessa
kaksi äänten laskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksujen ja
ainaisjäsenmaksun suuruus
8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja uudet jäsenet eroavien tilalle
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12§ Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen ja kiinteän omaisuuden
luovuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta ja kiinteän omaisuuden
luovuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamista tai sen kiinteän omaisuuden
luovuttamista ei voida kuitenkaan toteuttaa, mikäli vähintään kuusi (6) jäsentä sitä
vastustaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen
purkamisesta tai sen kiinteän omaisuuden luovuttamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa varat luovutetaan Maskun ev.lut. seurakunnalle kristillisen työn
tukemiseksi Lemun alueella purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

