
Pirkanmaan rautatieharrastajien kerho ry. 

PIRAKE 

SÄÄNNÖT 

1. Nimi ja kotipaikka 

Ydistyksen nimi on Pirkanmaan rautatieharrastajien kerho, lyhenteenä ”PIRAKE” ja kotipaikkana Tampereen 

kaupunki. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää rautateiden ja pienoisrautateiden harrastusta jäsentensä 

keskuudessa, levittää näistä harrastuksista tietoa sekä kohottaa alan yleistä tietoa ja taitoa. 

3. Jäsenet 

Yhdistyksellä on ainais-, kannattaja-, kunnia-, nuoriso-, perhe-, ja vuosijäseniä. Nuoriso-, perhe-, ja 

vuosijäseniksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua 

kunniajäseneksi luonnollisen henkilön, joka on yhdistyksen kunniajäsen, kunnes pyytää eroa yhdistyksestä 

tai kuolee. Nuoriso-, perhe- tai vuosijäsen voi muuttaa jäsenyytensä ainaisjäseneksi suorittamalla 

ainaisjäsenmaksun. 

Kannattajajäseniksi voivat liittyä sekä luonnolliset henkilöt että oikeuskelpoiset yhteisöt. 

Nuorisojäseniä ovat alle 18-vuotiaat jäsenet sen vuoden loppuun, jonka aikana he täyttävät 18 vuotta. 

Perhejäseniä ovat jäsenet, joiden kanssa samassa taloudessa asuu yksi (1) vuosijäsen. 

Liittyessään jäsen maksaa liittymismaksun. Nuoriso- ja perhejäsenet maksavat pienemmän vuotuisen 

jäsenmaksun kuin vuosijäsenet. Kunnia- ja ainaisjäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kannattajajäsenet 

maksavat erikseen määrätyn jäsenmaksun. Kannattajajäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta. 

Yhdistyksen jäsenet kunniajäseniä lukuun ottamatta hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 

taikka suullisesti yhdistyksen kokouspöytäkirjaan. 

Jäseniltä perittävän liittymis- ja muiden vuotuisten maksujen suuruudesta päättää vuosikokous. 

4. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 

koleme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 

tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 

katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

mukaanluettuina on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 



5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai 

rahastonhoitajan kanssa. 

6. Tilit 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle 

viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 

hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) 

päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle. 

8. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys kokoontuu tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kerran keväällä ja kerran syksyllä. Yhdistyksen 

kevätvuosikokous pidetään hallituksen määräämänä aikana ennen maaliskuun loppua. Syykokous pidetään 

hallituksen määräämänä aikana ennen marraskuun loppua. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa (1/3) 

yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on 

pidettävä 30 päivän kuluttua vaatimuksen esittämisestä. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella muulla, kuin kannattajajäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei 

näissä säännöissä toisin mainita yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan 

vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tule päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. 

9. Vuosikokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksissa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus; 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa; 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys; 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto; 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille; 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat; 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus; 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa; 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys; 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus; 

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet; 

7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä; 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat; 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä 

kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 



10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 

vähintään kolmen neljännesosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 

sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi päättää viimeinen yhdistyskokous kerhon omaisuuden 

ja varojen käytöstä. 

 

 


