
_____________________________              _SÄÄNNÖT___________________________________ 
 
Hyväksytty  Tampereella 19.1.2002 yhdistyksen perustavassa kokouksessa 
Muutokset käsitelty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 20.4.2002 ja 29.11.2003 
englanninkielisen nimen osalta (ei vaadi muutosta rekisteriin) 
 
1 § Nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi:  Käymäläseura Huussi ry. (- Global Dry Toilet Club of Finland) 
sen kotipaikka on:  Tampereen  kaupunki,  
sen toimialue on: koko Suomi. 

 
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton 
 
2 §. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

 
Yhdistyksen tarkoituksena on : 

- kerätä ja levittää tietoa  erilaista kuivakäymäläratkaisuista 
- kehittää kuivakäymälätekniikkaa  ja -kulttuuria 
- edistää kuivakäymälän  käyttöä  
- osallistua  kuivakäymälätutkimuksiin  
- toimia kuivakäymälän käyttäjien edunvalvojana 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

- järjestää voittoa tavoittelematta alan näyttelyitä ja vesien suojeluun ja        
käymäläkulttuuriin liittyviä tilaisuuksia  
- kokoaa tietoa kuivakäymälätutkimuksista ja julkaisee omia tutkimuksiaan 
- kehittää toimintatapoja kuivakäymälöissä havaittujen ongelmien korjaamiseksi 
- antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja osallistuu alan kehittämistoimintaan 
- tiedottaa toiminnastaan ja toimii kansainvälisesti 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: 

- ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia 
- omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta 
- harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä  
- asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä,  huutokauppoja ja 
rahankeräyksiä sekä järjestää kursseja 

 
3 § Jäsenistö 
 
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomen kansalainen tai suomalainen 
oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.  
 
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
 
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen 
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 
Näiltä jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 



 
4 § Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 
vähintään 2 (kaksi) ja enintään 10 (kymmenen) muuta varsinaista jäsentä sekä 5 (viisi) varajäsentä. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 
 
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 tai osallistuu. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  
 
 
5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 
 
 
6 § Tilikausi ja tilintarkastus 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.    
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille 
viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 
 
 
7 § Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vähintään toinen on samalla 
seminaarikokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-
joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
 
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 kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 
hallitukselle. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja 
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
 
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut 
yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  



8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
Hallituksen on  kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai e-maililla jäsenen antamaan ositteeseen. 
 
 
9 § Varsinaiset kokoukset 
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. kokouksen avaus 
 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa 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 vastuuvelvollisille 
 
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
 1. kokouksen avaus 
 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi   pöytäkirjantarkastajaa ja    
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                    

 
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 

 
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  
 

7. valitaan yksi tilintarkastajaa ja  varatilintarkastaja 
 
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 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 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. 
 
 


