Yhdistyksen säännöt:

Manna ry

1§
Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on MANNA.
Yhdistyksen kotipaikka on Nastola.
2§
Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on
- tukea ja kehittää yksilön sekä perheiden arkielämässä selviytymistä eri ikäkausina kristillisten
periaatteiden pohjalta.
- osallistua kansainväliseen avustustoimintaan.
3§
Yhdistyksen toimintamuodot
Tarkoitustensa totuttamiseksi yhdistys voittoa tavoittelematta
- ylläpitää hoitokotia sitä tarvitseville
- järjestää kursseja ja leirejä valistus- ja juhlatilaisuuksia
- järjestää matkoja ja retkiä
- tekee yhteistyötä kotikunnan kanssa mm. tarjoamalla ostopalveluja kunnan tarpeisiin
- kansainvälisen avustustoiminnan toteuttamiseksi yhdistys järjestää hengellistä ja humanitääristä
apua kehitysapukohteisiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamenttejä, järjestää
arpajaisia ja rahakeräyskiä.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkimiseen
siihen osallisille.
Yhdistyksen toiminta ei muutoinkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.
4§
Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi tai kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen
yhteisö tai rekisteröity säätiö.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenistä voi 1/3 (yksi kolmasosa)
olla ulkomaalaisia, ulkomaalaisia yhteisöjä tai - säätiöitä.
5§
Jäsenmaksut
Yhdistyksen varsinaiselta jäseneltä ja kannattajajäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden
päättää yhdistyksen vuosikokous kummankin jäsenryhmän kohdalta erikseen. Yksityisen henkilön,
yhteisön ja säätiön jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia. Jäsenmaksu on suoritettava helmikuun loppuun
mennessä.
6§
Jäsenen eroaminen
Jäsen voi koska tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsensuhde päättyy sen kalenterivuoden lopussa , jolloin eroamisesta on edellä mainitulla tavalla
ilmoitettu.
7§
Jäsenen erottaminen ja eronneeksi katsominen
Yhdistyksen kokous voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka
- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
- ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Jäsenelle on varattava tilaisuus antaa selitys ennen erottamispäätöksen tekemistä, ei kuitenkaan

silloin, kun erottamisen syy on erääntyneen jäsenmaksun maksamisen laiminlyönti.
Erottamispäätöksessä on aina mainittava erottamisen syy.
Jos jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen
erääntymisestä lukien, hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä. Hallituksen päätös tulee
voimaan heti määräajan päättyessä.
8§
Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja yhdistystä edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) sekä enintään neljä (4) muuta varsinaista jäsentä.
Hallituksen varsinaisilla jäsenillä on kaksi (2) varajäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen puheenjohtajana ei voi toimia yhdistyksen toiminnanjohtaja.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja toimii hallituksessa esittelijänä. Hallituksen muut jäsenet valitaan
kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä vuosittain erovuorossa on puolet, aluksi arvan ja
jatkossa vuoron mukaan.
Varajäsenet valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtajansa kutsusta, jos
he pitävät sitä tarpeellisena tai jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä heiltä vaatii.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on
vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä. Varajäsenet tulevat estyneiden varsinaisten jäsenten tilalle
valitsemisjärjestyksessään.
Hallituksen kokouksessa asia ratkaistaan siten, että päätökseksi tulee ehdotus, jota kannattaa yli puolet
annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.
Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.
9§
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat
- hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä
- tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen muun varsinaisen jäsenen kanssa tai hallituksen erikseen
määräämän toimihenkilön kanssa
- tai yhdistyksen toiminnanjohtaja yksin
- tai muu yhdistyksen määräämä henkilö yksin.
10§
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Ilmoitusasiat
6 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12 Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, joka on saanut
yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se mielipide,
jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
Vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä tasatulos ratkaistaan arvalla.
Jos yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
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 kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa ei saa tehdä päätöstä sääntöjen muuttamisesta, kiinteistöjen luovuttamisesta,
tai kiinnittämisestä tai yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden
luovuttamisesta, hallituksen jäsenen tai tilintarkastajan valitsemisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä eikä yhdistyksen purkamisesta, tai mistään muusta näihin
verrattavasta, ellei asian esille tuloa ole mainittu kokouskutsussa.
11§
Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa
Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joka on täyttänyt 15 vuotta, tai varsinaisena jäsenenä
olevalla yhteisöllä sekä säätiöllä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni.
Yksityisen henkilön äänioikeutta voi käyttää asiamies. Yhteisön ja säätiön äänioikeutta käyttää
näiden asianmukaisesti valtuuttama edustaja.
Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, muttei äänioikeutta.
12§
Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Kokouksen kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsut toimitetaan viimeistään kaksi (2) kaksi viikkoa ennen kokousta joko
lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se
yhdistyksen vuosikokouksen päättämässä sanomalehdessä.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka sekä näiden
sääntöjen kohdassa 10§ mainitut asiat.
13§
Tilintarkastajat
Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistykselle kaksi (2) tilintarkastajaa sekä
kaksi (2) varatilintarkastajaa.
Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti
yhdistyksen tilinpäätös, kirjanpito, ja hallinto.
14§
Tilikausi ja tilinpäätös
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on tehtävä viimeistään
maaliskuun loppuun mennessä.
Hallituksen on annettava tilinpäätös yhdessä muiden tarpeellisten
asiakirjojen ja toimintakertomuksen kanssa tilintarkastajille viimeistään kolme
(3) viikkoa ennen kevätkokousta.
15§
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa.
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta hyväksytään,
jos ¾ (kolme neljäsosaa) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa sitä.
Jos yhdistys purkautuu, yhdistyksen purkamispäätöksen tehnyt kokous
päättää myös yhdistyksen mahdollisten varojen luovuttamisesta näiden
sääntöjen 2§ :n mukaiseen tarkoitukseen.

