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1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Jääski-seura ja kotipaikka Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jääskeläistaustaisten ja muiden jääskeläisyydestä kiinnostuneiden
henkilöiden yhdyssiteenä sekä ylläpitää, vaalia ja tallentaa jääskeläistä perinnettä ja Ylä-Vuoksen
murretta.
Yhdistys voi kuulua jäsenenä Karjalan Liitto ry:hyn.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, juhlia ja retkiä, illanviettoja ja kursseja sekä
tekee tutkimusta.
Yhdistys toimii yhteistyössä muiden jääskeläisyyteen liittyvien yhteisöjen kanssa.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää arpajaisia ja rahankeruita asianmukaisin luvin, ottaa
vastaan lahjoituksia sekä omistaa jäsentensä virkistys- ja kokoontumiskäyttöä varten kiinteistöjä.
Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.
3. Jäsenet
Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Kannatusjäseneksi voi liittyä rekisteröity yhteisö. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jos jäsen on kahtena
peräkkäisenä vuotena jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne
velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen saannoissa
mainittuja jäsenyyden ehtoja, voi hallitus erottaa jäsenen yhdistyksestä.
Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on huomattavalla tavalla tukenut sen toimintaa tai
merkittävästi edistänyt sen tarkoitusperiä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Yhdistys voi nimetä kunniapuheenjohtajakseen yhdistyksen johdossa merkittävästi ansioituneen
puheenjohtajansa. Kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.
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6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja
kahdeksan kahdeksi kalenterivuodeksi valittua jäsentä, joista puolet on kerrallaan erovuorossa. Hallituksen
toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenista sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai jompikumpi
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
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rahastonhoitaja,kuitenkin niin, että toinen allekirjoittaja on aina oltava puheenjohtaja tai jompikumpi
varapuheenjohtajista.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpaatos tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen hyväksymä
yhdistyksen
vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi- kesäkuussa
ja syyskokous elo-joulukuussa hallituksen määräämänä paivana. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin
yhdistyksen kokous niin päättää tai 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 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen mielipiteeksi
tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta
jäsenille postitetuilla kirjeillä, vuosikokouksen määräämässä lehdessä tai sähköpostitse.
11. 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 paatosvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien 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 jäsenmaksujen ja liittymismaksun
suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukausi
ennen kokousta.
12. Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava saantojen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen kokouksen päättämällä
tavalla joko Jääski-säätiölle tai Karjalan Liitolle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään s.en varat
samaan tarkoitukseen.

