JYVÄSKYLÄN VIINIKLUBI
S Ä Ä N N Ö T
1. Klubin nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Viiniklubi ja sen
kotipaikka on Jyväskylä.
2. Klubin tarkoitus ja toiminta muodot
Klubin tarkoituksena on
- luoda jäsentensä ja viinin välille syvä ystävyyssuhde
- kehittää jäsentensä teoreettista ja käytännön
viinitietoutta
- yhdistää maalliset kiinteät ja nestemäiset energiantarpeemme luovaksi kokonaisajatteluksi
- kehittää jäsentensä kykyä keskustella viineistä,
ruuasta ja elämän tärkeistä asioista
- valistaa klubin ulkopuolisia ymmärtämään hyvän
aterian, viinin ja ruuan, merkitys elämänlaadun parantamisessa
Tarkoituksen toteuttamiseksi klubi
- pitää kokouksia ja viinin maistamistilaisuuksia,
joissa jäsenet perehtyvät viinin ominaisuuksiin
- pitää juhla-aterioita, joilla yhdistyy viinin ja
ruuan hienoudet
- kutsuu kokouksiin viinintuntijoita keskustelemaan ja
opettamaan
- tekee tutustumismatkoja viinillisiin tilaisuuksiin
- seuraa viini-, alkoholi- ja ruokakulttuurista
käytävää julkista keskustelua
- ottaa julkisesti kantaa alaa koskeviin asioihin
tarpeen vaatiessa
- kehittää klubin ulkopuolisissa ystävissä myönteistä
suhtautumista viiniä ja hyvää, miellyttävää ruokailua
kohtaan
3.

Klubi on oikeutettu asianomaisen luvan saatuaan
toimeenpanemaan keräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia, vastaanottamaan lahjoituksia ja
testamentteja ja omistamaan kiinteistöjä

4. Klubin jäsenet
Klubissa on varsinaisia jäseniä ja kannattajajäseniä.
Klubin varsinaiseksi jäseneksi pääsee viiniin
ihastunut, lain mukaan anniskelukelpoinen henkilö.
Jäsenyys on henkilökohtainen. Viiniklubin toiminnasta
kiinnostunut voi käydä yhden kerran klubin
tilaisuudessa ilman jäsenyyttä tutustumassa klubin
toimintamalliin. Johtokunnan hyväksynnän on oltava
yksimielinen. Varsinaiset jäsenet suorittavat klubille
vuosittain jäsenmaksun. Kannattajajäseneksi johtokunta
voi hyväksyä henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen ja
oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea klubin
toimintaa. Kannattajajäsen suorittaa jäsenmaksun
klubille vuosittain. Jäsenmaksun suuruudesta päätetään
vuosittain vuosikokouksessa. Johtokunta voi erottaa

klubista jäsenen, joka toimii klubin tarkoitusperiä
vastaan. Päätöksestä voi valittaa klubin kokoukselle
jättämällä johtokunnalle kirjallinen valitus 14 päivän
kuluessa erottamisen tiedoksiantopäivästä.
5. Vuosikokoukset ja ylimääräiset kokoukset
Klubin vuosikokous pidetään marraskuun - joulukuun
aikana. Ylimääräinen kokous pidetään milloin edellinen
kokous on niin päättänyt tai johtokunta katsoo
tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksikymmentä jäsentä
tai yksi kymmenesosa klubin jäsenistä on anonut sitä
kirjallisesti johtokunnalta määrätyn asian käsittelyä
varten. Kutsu klubin kokoukseen on lähetettävä
kirjallisesti jokaiselle jäsenelle viimeistään kaksi
viikkoa ennen kokouspäivää. Kutsussa on otettava
huomioon yhdistyslain määräykset. Muut tiedonannot
jäsenille toimitetaan johtokunnan kulloinkin sopivaksi
katsomalla tavalla.
6.

Klubin kokouksissa on puhe- ja äänivalta ainoastaan
niillä jäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa. Myös kannattaja- ja kunniajäsenillä on puheja äänivalta. Vaali on suoritettava suljetuilla
lipuilla, jos yksikin kokouksen osanottajista sitä
vaatii.

7. Klubin vuosikokouksessa
- esitetään johtokunnan vuosikertomus ja tilinpäätös
edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastajien
lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
- vahvistetaan johtokunnan laatima seuraavan
toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä
määrätään varsinaisten ja kannattajajäsenten
jäsenmaksujen suuruus
- valitaan klubin puheenjohtaja ja kaksi
tilintarkastajaa seuraavaksi vuodeksi
- valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan mahdolliset toimikunnat eri tarkoituksia
varten
- keskustellaan ja päätetään muista kokouskutsussa
mainituista asioista
8. Johtokunta
Klubia edustaa ja sen asioita hoitaa johtokunta, johon
kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Johtokunta
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja
rahastonhoitajan. Ensimmäisessä vuosikokouksessa
valitaan kolme jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kolme
jäsentä yhdeksi vuodeksi, minkä jälkeen johtokunnan
jäsenet valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Johtokunnan jäsen valitaan kaksivuotiskaudeksi.
Puheenjohtaja valitaan yksivuotiskaudeksi. Johtokuntaan
voidaan valita henkilö, joka on ollut vähintään kuusi
kuukautta klubin jäsenenä. Johtokunta kokoontuu
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on
paikalla.
Tarpeen vaatiessa johtokunta voi talousarvion
puitteissa ottaa klubille myös muita toimihenkilöitä..
9.

Johtokunnan esityksestä voidaan tarvittaessa perustaa
joko pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia selvittämään
tai suorittamaan klubin asioita. Toimikuntien
toimikausi määrätään tehtävän mukaan. Toimikunta on
neuvotteleva elin ja toimii johtokunnan alaisuudessa.

10. Tilinpäätös ja -tarkastus
Rahastonhoitajan tulee lokakuun 21. päivään mennessä
antaa edellisen tilikauden tilit johtokunnalle, joka
jättää ne lokakuun loppuun mennessä tilintarkastajille.
Tilintarkastajien tulee viimeistään marraskuun 7.
päivänä antaa tilintarkastuskertomus johtokunnalle.
Tilit päätetään 30. syyskuuta.
11. Klubin nimen kirjoittaminen
Klubin nimen kirjoittaa puheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja kukin yksin.
12. Kunnianosoitukset
Klubi voi osoittaa kiitollisuuttaan ja kunnioitustaan
tai muulla tavalla huomioida henkilön, myös
ulkomaalaisen, joka on merkittävästi edistänyt klubin
tarkoitusperiä. Klubin johtokunnan on oltava
yksimielinen huomionosoituspäätöksessään. Johtokunta
voi enemmistön päätöksellä suositella jonkun henkilön
kutsumista kunniajäseneksi. Kunniajäsenet hyväksyy
klubin kokous enemmistön päätöksellä. Kunniajäsenellä
ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.
13. Muita säännöksiä
Näiden sääntöjen muuttamiseen ja klubin purkamiseen
vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään kuukauden
väliajalla pidetyn klubin kokouksen yhtäpitävät
päätökset, joissa sääntöjen muutoksen tai klubin
purkamisen puolesta on annettu vähintään kolme
neljäsosaa annetuista äänistä.
Jos klubi purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen
varat, jollei sen hoidettavina olleista varoista ole
muuta määrätty, sekä klubin arkisto klubin viimeisen
kokouksen päättämälle kotimaiselle rekisteröidylle
yhdistykselle tai muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle,
jonka katsotaan parhaiten toimivan klubin
tarkoitusperien hyväksi.

