Suomen Hostellijärjestö ry

SÄÄNNÖT
1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Hostellijärjestö ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä
yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on
a) toimia retkeilyharrastusta ja -kulttuuria ja matkailua edistävien valtakunnallisten järjestöjen ja
hostellitoimintaa harjoittavien oikeustoimikelpoisten yhteisöjen yhteistyöjärjestönä ja
hostellitoiminnan valtakunnallisena keskusjärjestönä
b) toimia yhteistyössä muidenkin hostelleja omistavien ja hostellipalveluja tarjoavien yhteisöjen ja
yksityisten henkilöiden kanssa
c) toimia kaikkia ikäryhmiä palvelevana, valtakunnallista hostellipalvelua tutkivana,
suunnittelevana sekä majoitustoiminnan tarkoituksenmukaista sijoittumista ohjaavana keskuksena
d) valvoa yleensä hostellitoiminnan etuja ja oikeuksia, vastuuta ja velvollisuuksia
e) seurata alansa kansainvälistä toimintaa
3§ Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
a) valvoo hostelliverkostoonsa kuuluvien hostellien hoitoa ja tasoa, vahvistaa niille
yhteistoimintaan liittyvät sopimukset ja ohjeet, sekä ylläpitää hostellikorttijärjestelmää
b) avustaa hostelliverkostoonsa liittyvien hostelleiksi tarkoitettujen majoitusliikkeiden
suunnittelua ja perustamista
c) omistaa ja ylläpitää omia hostelleja tässä toiminnassa taloudellista voittoa tavoittelematta
d) harjoittaa alaansa kuuluvaa tiedotus-, koulutus-, kokeilu- ja julkaisutoimintaa
e) edistää kansainvälistä hostellitoimintaa kuulumalla jäsenenä kansainvälisiin järjestöihin ja
yhtymiin sekä olemalla yhteistoiminnassa muiden maiden vastaavien yhteisöjen kanssa sekä
välittää tätä koskevaa tietoa jäsenistölleen
f) hankkii jäsenilleen mahdollisimman edullisia matkustus- ja majoitusehtoja sekä niihin liittyviä
etuja
g) ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja perustaa rahastoja sekä voi omistaa toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

4§ Jäsenet
a) Varsinaiset jäsenet
Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä sääntöjen 2.§:n a-kohdassa mainittu yhteisö, joka
suorittaa edustajiston vuosittain määräämän liittymismaksun ja sitoutuu noudattamaan näitä
sääntöjä.
Liittymisestä on tehtävä hallitukselle kirjallinen hakemus, jonka perusteella hallitus päättää
jäsenen hyväksymisestä.
Jäsenyhteisöt suorittavat vuosittain edustajiston määräämän varsinaisen jäsenen jäsenmaksun.
Jäsenmaksun suuruus on porrasteinen edustajiston kevätkokouksen päättämällä tavalla
jäsenyhteisön jäsenmäärän perusteella.
b) Henkilöjäsenet
Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka suorittaa vuosittain edustajiston
määräämän henkilöjäsenen jäsenmaksun.
c) Kannattavat jäsenet
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö tai muu
oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka suorittaa vuosittain edustajiston määräämän kannattavan
jäsenen jäsenmaksun.
Henkilöjäsenten ja kannattavien jäsenten liittyminen ja eroaminen todetaan hallituksen
kokouksessa.
Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen
- on jättänyt maksamatta jäsenmaksun edustajakokouksen määräämässä ajassa
- toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti
- rikkoo lakeja tai muutoin toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa yhdistystä
Hallitus kirjaa erottamisen pöytäkirjaansa. Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen
kokoukselle, jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle neljäntoista (14)
vuorokauden kuluessa tiedon saatuaan. Valitus on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa
yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle (tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan). Ero katsotaan
tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa
sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kyseisen toimintavuoden loppuun asti.

5§ Edustajisto
Ylin päättävä elin on edustajisto, jonka muodostavat jäsenyhteisöjen kahdeksi vuodeksi kerrallaan
nimeämät edustajat, yksi edustaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö kustakin
jäsenyhteisöstä.
Jäsenyhteisö voi tarvittaessa vaihtaa edustajaansa kesken kauden ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai edustajiston kokoukselle.
Edustajiston kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni.
Valtakirjalla ei voi valtuuttaa toista edustajiston jäsentä käyttämään äänivaltaansa.
Henkilö- ja kannattavilla jäsenillä on edustajiston kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
6§ Edustajiston kokoukset
Edustajisto kutsutaan koolle kirjallisesti vähintään yhtä kuukautta ennen ilmoitettua kokouspäivää.
Kokouskutsuun liitetään asialuettelo sekä hallituksen esitykset.
Kevätkokous pidetään toukokuun ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä vuosittain. Muita
kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kymmenesosa (1/10) jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Järjestön kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä etäosallistua myös tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
7§ Edustajiston kevätkokous
Edustajiston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) valitaan edustajiston kokouksen puheenjohtaja
b) valitaan sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdollisesti tarvittavat
kokousvirkailijat
c) todetaan kokouksen laillisuus
d) todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa
e) esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima edellisen vuoden vuosikertomus
f) esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
g) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
h) päätetään jäsenmaksun porrastuksesta varsinaisten jäsenten osalta ja määrätään sääntöjen
4.§:ssä mainittujen jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle
i) Käsitellään muut jäsenten 14 vrk ennen kokousta esiin tuomat asiat.

8§ Edustajiston syyskokous
Edustajiston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) valitaan edustajiston kokouksen puheenjohtaja
b) valitaan sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdollisesti tarvittavat
kokousvirkailijat
c) todetaan kokouksen laillisuus
d) todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa
e) päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle mahdollisesti maksettavista palkkioista ja
matkakorvauksista
f) käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi
g) esitetään vahvistettavaksi hallituksen esitys seuraavan vuoden talousarvioksi
h) valitaan sääntöjen 9.§:n mukaan hallituksen puheenjohtaja
i) valitaan sääntöjen 9.§:n mukaan hallituksen jäsenet
j) valitaan tulevaa tilivuotta varten vähintään yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.
Mikäli tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
k) Käsitellään muut jäsenten 14 vrk ennen kokousta esiin tuomat asiat.
9§ Hallitus
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa edustajiston valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu
- kahdeksi (2) vuodeksi valittu hallituksen puheenjohtaja ja
- kuusi (6) - kahdeksan (8) muuta kahdeksi (2) vuodeksi valittua jäsentä.
Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.
Hallitus voi asettaa toimikuntia päätöksiä valmisteleviin tehtäviin.
Hallitus ottaa ja erottaa pääsihteerin.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman
varapuheenjohtajan kutsusta ja se on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.
10§ Tilivuosi
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

11§ Nimen kirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, pääsihteeri tai se toimihenkilö,
jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden, kaksi (2) yhdessä.
12§ Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta päättää edustajiston kokous, jossa päätöksen on saatava tullakseen
hyväksytyksi vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
13§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös purkamisesta on tehtävä edustajiston kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään kuukauden
väliajoin pidetyssä kokouksessa, joissa kummassakin vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) äänten
enemmistö annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi on sen varat luovutettava tarkoitusta
lähinnä ajavalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle.

