Säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Sisusta Kotia ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko maa.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hyvää kauppiastapaa sekä erityisesti kodinsisustusalalla kaupallista,
liikkeenjohdollista ja myynnillistä ammattitaitoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-

harjoittaa alan julkaisutoimintaa
järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia
harjoittaa neuvontaa, järjestää kokouksia
tukee muuta alan koulutustoimintaa
edistää kotimaisten kodinsisustusalan tuotteiden tunnettuutta
järjestää näyttelyitä, ei kuitenkaan myyntinäyttelyitä, joissa valmistajat, maahantuojat ja tukkukauppiaat voivat
esitellä tuotteitaan yhdistyksen jäsenille (ja yleisölle).

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä
yhdistyksen toiminta saa muutoinkaan olla pääasiallisesti taloudellista.
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteistö, suorittaa keräyksiä ja
toimeenpanna arpajaisia niihin asianmukaisen luvan saatuaan sekä harjoittaa yhdistyksen tarkoitusperien
toteuttamisen edellyttämää julkaisutoimintaa.
3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä lahjatavara- ja kodinsisustusalan,
huonekalualan sekä niihin rinnastuvan alan yksityiset vähittäiskauppaa harjoittavat henkilöt tai oikeuskelpoiset
yhteisöt.
Kannatusjäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joka sitoutuu suorittamaan yhdistyksen kokouksen vahvistaman
jäsenmaksun.
Yhdistyksen kokouksessa voidaan kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi kutsua hallituksen esityksestä
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan
erääntyneet jäsenmaksunsa sekä erovuoden jäsenmaksun.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten
jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, 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.
Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen lopettaa yritystoiminnan voi hallitus erottaa hänet yhdistyksestä.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Mikäli jäsen laiminlyö maksun suorittamisen
määräajassa, hän menettää sekä osallistumisoikeutensa että äänioikeutensa yhdistyksen kokouksissa. Hallitus voi
myös harkintansa mukaan evätä jäsenpalvelut maksunsa laiminlyöneeltä jäseneltä.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä. Hallituksen jäseniksi
voidaan valita vain aktiivisesti toimivia alan vähittäiskauppiaita tai vähittäiskaupan yrityksen palveluksessa olevia
johtoon kuuluvia toimihenkilöitä.
Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksesta on
erovuorossa aina puolet jäsenistä vuosittain, kuitenkin niin, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät ole
erovuorossa samana vuonna. Ensimmäisen kerran erovuoroisuus määrätään arvalla. Hallituksen kokoonpanon
tulee olla laaja-alaisesti jäsenkuntaa edustava.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja tekee hänen kanssaan työsopimuksen. Hallitus voi myös asettaa avukseen
toimikuntia ja työryhmiä suorittamaan määrättyjä tehtäviä.
Hallituksen tehtävät on määritelty yhdistyslaissa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä hallituksen valtuuttaman henkilön kanssa.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään
kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana 31.5. mennessä.
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 erityisen syyn
ilmoittaen kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus
sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen jäsen voi kokouksessa edustaa
valtakirjalla enintään yhtä yhdistyksen jäsenmaksun maksanutta jäsentä.

Yhdistyksen kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee asian kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 10 vuorokautta ennen kokousta jäsenille
lähetetyillä kirjeillä jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan postisoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Yhdistyksen
jäsenen tulee kirjallisesti ilmoittautua yhdistyksen kokoukseen kolme päivää ennen kokousta. Mikäli jäsen ei
ilmoittaudu määräajassa, hänellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
kokouksen avaus
2.
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3.
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.
hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.
todetaan läsnä olevien jäsenten lukumäärä
6.
esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
7.
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
8.
vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruus
9.
valitaan hallituksen puheenjohtaja
10.
valitaan varapuheenjohtaja
11.
valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
12.
valitaan yhdistykselle 1 tai 2 tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tai 1 tai 2 toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa
13.
käsitellään jäsenten hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisesti esittämät
asiat
14.
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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.

