Ynnän toimikuntasäännöt
Noudatetaan yhdistyslakia ja soveltuvin osin Ynnän hallituksen työjärjestystä
1§ Toimikunnan tehtävä ja nimi
Toimikunnan tehtävät ja nimen määrittää yhdistyksen hallitus.
2§ Toimikunnan jäsenet
Toimikunnan jäsenet nimeää yhdistyksen hallitus. Toimikunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valitsee yhdistyksen hallitus. Toimikunnan puheenjohtajan ollessa
estynyt tai esteellinen kaikki hänen tehtävänsä ja valtaoikeutensa siirtyvät
varapuheenjohtajalle. Toimikunnan jäsen voi erota toimikunnasta ilmoittamalla siitä
toimikunnan ja hallituksen puheenjohtajille. Toimikunnan kokouksen sihteerinä toimii
kokouksen keskuudestaan valitsema henkilö.
3§ Kokouskutsu
Kokouksen kutsuu koolle toimikunnan puheenjohtaja. Kutsu kokoukseen ja kokouksen
esityslista on toimitettava toimikunnan jäsenille ja hallituksen listalle sähköpostitse vähintään
kolmea päivää ennen kokousta.
4§ Läsnäolo-oikeus, puheoikeus ja äänivaltaisuus
Äänivaltaisia toimikunnan kokouksessa ovat toimikunnan jäsenet. Kaikilla yhdistyksen
jäsenillä on läsnäolo- sekä puheoikeus. Kokous voi tarpeelliseksi katsoessaan myöntää
läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.
5§ Päätösvaltaisuus ja kokouksen päätökset
Toimikunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on toimikunnan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja kaksi (2) muuta toimikunnan jäsentä ja kun kokous on kutsuttu koolle
laillisesti. Toimikunta voi kokouksessaan päättää päätösvaltaisuuden vaativan suurempaa
osuutta toimikunnan jäsenistä. Toimikunnan päätökset tulevat voimaan ilman yhdistyksen
hallituksen erityistä hyväksyntää, mutta yhdistyksen hallitus voi kokouksessaan muuttaa
toimikunnan päätöksiä.
6§ Kokousten pöytäkirjat
Toimikunta pitää kokouksistaan pöytäkirjaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen aikana tai
seuraavissa kokouksissa. Kokouksen pöytäkirja tulee toimittaa sähköisessä muodossa
toimikunnan ja yhdistyksen hallituksen jäsenten tarkasteltavaksi kokouksen päätyttyä.
Yhdistyksen jäsenille pöytäkirjat ovat nähtävillä vain pyydettäessä.
7§ Rahankäyttö
Yhdistyksen hallitus voi osoittaa toimikunnalle osuuden yhdistyksen varoista käytettäväksi
toimikunnan tehtävän toteuttamiseen. Toimikunnan on käytettävä myönnettyjä varoja
vastuullisesti ja yhdistyksen parasta ajatellen. Toimikunnan puheenjohtajalla on velvollisuus

järjestää toimikunnan talousarvion ylläpito niin, että se on myös yhdistyksen hallituksen
nähtävissä.
8§ Päätöksenteko äänestysasioissa
Toimikunnan kokous tekee päätöksen yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, ei kuitenkaan henkilövaaleissa, joissa
ratkaisee arpa.
9§ Toimikunnan lakkauttaminen
Yhdistyksen hallitus määrää toimikunnalle toimikauden. Tarvittaessa hallitus voi lyhentää tai
pidentää toimikautta tai purkaa toimikunnan.
10§ Voimaanastumissäädös
Nämä säännöt astuvat voimaan välittömästi yhdistyksen hallituksen kokouksen hyväksyttyä
ne.

