
ROBAINA CIGAR CLUB  RY  

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

1§  Yhdistyksen nimi on Robaina Cigar Club Ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 

2§  Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää erilaisia 
ruoka- ja ruokailukulttuureiden sekä viinien ja sikarien 
tuntemusta. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen tähän 
teemaan liittyviä valistus- ja tiedotustilaisuuksia, matkoja ja 
tutustumiskäyntejä eri maiden ruokakulttuureihin sekä ruuan viinien ja 
sikareiden valmistukseen. 

3§  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen henkilö. 
Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenen katsotaan eronneen 
yhdistyksestä , mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan eräpäivään 
mennessä tai ei ole pyytänyt maksun lykkäystä rahastonhoitajalta. 
Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen hallituksen esityksestä 
yhdistyslaissa mainituilla perusteilla. 
 
Yhdistyskokous voi valita hallituksen esityksestä jäsenten keskuudesta 
yhden tai useamman kunniajäsenen.  Kunniajäsen on vapautettu 
vuosittaisesta jäsenmaksusta. Kunniajäsenellä on kaikki jäsenoikeudet.  

4§ Yhdistyksen asioita hoitaa, valmistelee ja yhdistyksen kokoukselle esittää 
hallitus, johon vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, 
sihteerin, rahastonhoitajan ja klubimestarin. Hallitus valitse keskuudestaan 
varapuheenjohtajan sekä tarvittaessa muita luottamustehtävien hoitajia. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun kaksi hallituksen jäsentä on paikalla. 

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai 
rahastonhoitajan kanssa. 

6§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

7§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu lähetetään 
vähintään kymmenen tai enintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta 
yhdistyksen jäsenille sähköpostitse heidän yhdistykselle ilmoittamiin 
osoitteisiin ja kutsu julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. 

8§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa ja siinä käsitellään 
seuraavat asiat:  

valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri  
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
hyväksytään kokouksen työjärjestys  
valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa 
käsitellään tilinpäätös, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä 
tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille  
valitaan jäsenet yhdistyksen hallitukseen sääntöjen 4 § mukaisesti  
valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 
vahvistetaan yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksu alkavalle 
vuodelle  
vahvistetaan alkavan vuoden toimintasuunnitelma 
 
  



vahvistetaan talousarvio alkavalle vuodelle  
käsitellään muut kokouksen työjärjestyksessä mainitut asiat 

9§ Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä siten kuin yhdistyslaki määrää. 
Yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös 
kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen 
kokouksessa. Purkamispäätökseen vaaditaan vähintään 3/4 kaikista 
annetuista äänistä molemmissa kokouksissa. 

 Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jääneet yhdistyksen varat käytetään 
viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen 


