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Yhdistyksen säännöt
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen virallinen nimi on Suomen tubettajat ry (englanniksi Youtubers Finland).
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoitus on toimia tubettajien (videontekijöiden) edunvalvojana sekä
verkoston ylläpitäjänä. Yhdistys haluaa kehittää YouTube-kulttuuria Suomessa sekä
järjestää YouTubeen liittyviä tapahtumia.
Yhdistyksen tehtävä on:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Edistää videontekijöiden yhteisöllisyyttä sekä keskenään että heidän
seuraajiensa kanssa.
Toimia videontekijöiden edunvalvojana.
Tukea luovuutta, uuden oppimista ja videontekijöiden itseilmaisua.
Edistää videontekijöiden näkyvyyttä ja ansaintamahdollisuuksia.
Edistää YouTube-kulttuuria ja mediakasvatusta.
Tehdä nuorisotyötä.
Toimia kaikenikäisten videontekijöiden eduksi.
Olla mukana järjestämässä Tubeconia yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti.
Puolustaa kaikkien ihmisarvoa ja tasavertaisuutta sekä kehittää
kunnioittavaa kulttuuria videontekijöiden ja heidän seuraajiensa parissa.
Aktivoida kansalaisia ja päättäjiä edellä mainittujen tarkoitusten
toteuttamiseksi.

Suomen tubettajat ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena ei ole taloudellisen
edun tavoitteleminen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa
asianomaisen luvan:
ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, osaketuottoja ja testamentteja;
järjestää keräyksiä ja arpajaisia;
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
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3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on tuottanut videoita
aktiivisesti, on vähintään 13-vuotias sekä hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen jäsenet ja kannatusjäsenet
hyväksytään jäsenyys-ohjesäännön mukaisesti.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla erosta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.
Kannatusjäsenyyden purkamisesta päättää hallitus yksinkertaisella enemmistöllä.
Vain yhdistyksen hallitus voi antaa varoituksen tai erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän
on toiminut vastaan yhdistyksen tarkoitusta, johon hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut;
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä; tai
ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
4 § Päätöksenteko
Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää kevät- sekä syyskokous. Hallinto-  ja
toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallitus valitsee yhdistyksen toiminnanjohtajan.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövalinnoissa arpa. Henkilövalinnoissa
käytetään suljettua lippuäänestystä. Äänestys on suoritettava suljettuna
lippuäänestyksenä myös, mikäli yksikin kokouksen äänivaltainen edustaja sitä vaatii.
Sähköinen päätöksenteko voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla. Kokouksessa läsnä olevien tulee olla vähintään keskenään
yhdenvertaisessa yhteydessä. Kokouksessa tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä,
että sähköisessä kokouksessa salassa pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla.
Yhdistys voi itse päättää, miten sekä missä toimielimessä/tilanteessa käyttää sähköistä
päätöksentekoa. Päätöksenteko on tehty vasta kun kaikki kokoukseen osallistuneet ovat
ilmaisseet oman kantansa. Asia käsitellään uudelleen ei-sähköisessä kokouksessa, jos
yksikin edustaja sitä vaatii.
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5 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2 10 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosi. Hallitus valitaan
yhdistyksen syyskokouksessa. Hallituksessa toimivien tulee olla yli 18-vuotiaita.
Hallituksessa tulee olla vähintään kaksi sellaista jäsentä, jotka ovat olleet järjestämässä
Tubeconia aiemmin.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Hallitus määrittelee ensimmäisessä kokouksessaan koollekutsumis
tavasta ja ajasta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.
Hallitus nimeää Suomen Tubetapahtumat Oy:n hallitukseen yhdistyksen edustajat.
6 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kukin yksin.
Hallitus voi erikseen myöntää nimenkirjoitusoikeuden määräajaksi yhdistyksen jäsenelle
tai ulkopuoliselle edustajalle.
7 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on 1.10. - 30.9.
8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) sääntömääräistä kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään helmi- huhtikuussa ja syyskokous syyskuussa hallituksen
määräämänä päivänä. Yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa on jokaisella
varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.
Kevätkokoukseen, jossa
● esitetään hallituksen valmistelema toimintakertomus
● esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja esitetään toiminnantarkastuskertomus
● vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä
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●

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallituksille ja muille
vastuuvelvollisille.

Syyskokoukseen, jossa
● käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
● käsitellään seuraavan vuoden talousarvio
● valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
● päätetään seuraavan vuoden mahdollisten kokouspalkkioiden suuruus
● valitaan yhdistyksen hallitus
9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset koolle vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsun jäsenille sähköpostitse.
10 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Sääntöjen muuttamisesta
on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajoin
pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään
kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista äänistä.
11 § Sääntöjen voimassaolo
Nämä säännöt on hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.10.2017 sekä 27.10.2017, josta
lähtien ne ovat voimassa toistaiseksi.
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