Käymäläseura Huussi ry
SÄÄNNÖT
Hyväksytty Tampereella 19.1.2002 yhdistyksen perustavassa kokouksessa. Muutokset käsitelty ja
hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 18.2.2013. Yhdistyksen kevätkokous on
hyväksynyt säännöt kokouksessaan 23.3.2013. Sääntömuutokset hyväksytty yhdistysrekisteriin
15.11.2013

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Käymäläseura Huussi ry. Sen englanninkielinen nimi on Global Dry Toilet
Association of Finland. Kotipaikka on Tampereen kaupunki. Toimialue on koko Suomi ja koko
maailma. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
• kerätä ja jakaa tietoa ekologisesta sanitaatiosta ja dt-teknologiasta (dry toilet)
• kehittää kuivakäymälätekniikkaa ja -kulttuuria
• edistää kuivakäymälöiden ja kuivakäymälätuotosten käyttöä
• osallistua kuivasanitaatioalan tutkimukseen ja edistää sitä
• toimia kuivakäymälän käyttäjien edunvalvojana
• nostaa kuivakäymälän yhteiskunnallista statusta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• järjestää ekologiseen sanitaatioon liittyviä seminaareja, konferensseja, retkiä, näyttelyitä ja
muita vastaavia tapahtumia
• järjestää tarvittaessa koulutuksia, kursseja ja neuvontaa
• antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja osallistuu alan kehittämis- ja standardointitoimintaan
• tiedottaa toiminnastaan, alan toimijoista ja tutkimuksista sekä toimii kansainvälisesti
• harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
• käynnistää ja/tai koordinoi yhdistyksen tarkoitusta edistäviä hankkeita ja projekteja
kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan kansainvälisesti
• verkostoituu ja toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti
• aktivoi jäseniään toimimaan kuivakäymäläneuvojina ja asian edistäjinä eri puolilla Suomea
• voi järjestää kilpailuja sekä jakaa huomionosoituksia ja palkintoja
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
• ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja
• omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
• järjestää arpajaisia, myyjäisiä, huutokauppoja ja rahankeräyksiä
• järjestää maksullisia kursseja ja juhlatilaisuuksia
• perustaa, hallinnoida ja kartuttaa rahastoja
• harjoittaa julkaisutoimintaa ja pienimuotoista yhdistyksen toimialaan liittyvien tuotteiden
myyntiä

3 § Jäsenet ja jäsenmaksut
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomen kansalainen tai suomalainen
oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaisen jäsenen tulee
maksaa syyskokouksen vahvistama jäsenmaksu kalenterivuosittain.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta
yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokous päättää vuosittain kannatusjäsenmaksun
suuruuden.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Näiltä jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on puhe- ja
äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

4 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kymmenen kuukautta
aiemmin erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Hallitus
Yhdistyksen toimintaa ja taloutta johtaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja sekä vähintään 5 (viisi) ja enintään 7 (seitsemän) muuta varsinaista jäsentä sekä 0 5 (nolla viiva viisi) varajäsentä. Varajäsenet saavat osallistua hallituksen kaikkiin kokouksiin.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai
kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä (varsinaisten jäsenten yhteenlasketusta lukumäärästä)
sitä vaatii. Hallitus päättää toimikautensa alussa koollekutsumistavan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä tai osallistuu. Hallituksen jäsenellä on mahdollisuus
osallistua hallituksen kokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa myös hallituksen erikseen
määräämä henkilö yksin tai kaksi määrättyä henkilöä yhdessä.

7 § Tilintarkastajat
Yhdistyksellä
on
vuosikokouksen
kalenterivuodeksi
valitsemat
yksi
tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja.

varsinainen

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammihuhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen
kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös etänä
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Jos tällainen
sähköinen osallistumismahdollisuus päätetään antaa, on siitä mainittava kulloisessakin
kokouskutsussa.
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.
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. Ylimääräisen kokouksen kutsussa
on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Kokouskutsussa noudatetaan
yhdistyksen kokouksen koollekutsumissääntöjä ja kokouksessa noudatetaan yhdistyksen
kokouksen osallistumissääntöjä. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10 §

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.

11 §

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa 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 tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen ja
kannatusjäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet
7. valitaan yksi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 §

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.

