
VALKJÄRVEN PITÄJÄSEURA RY:N SÄÄNNÖT 

 

 

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Valkjärven Pitäjäseura ry ja sen kotipaikka on Keuruun kaupunki. 

 

 

2. TARKOITUS JA TOIMINTA 

Yhdistyksen tarkoitus on olla entisestä Valkjärven kunnasta kotoisin olevien henkilöiden ja 

heidän jälkeläistensä yhdyssiteenä, koota ja tallentaa valkjärveläistä kansanperinnettä, vaalia 

karjalaista heimohenkeä, tapoja ja tottumuksia sekä pitää yhteyksiä muihin 

karjalaisjärjestöihin. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja 

keskustelutilaisuuksia, juhlia ja retkiä sekä harjoittaa muuta valistus- ja julkaisutoimintaa. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia 

kiinteää ja irtainta omaisuutta,  toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä myydä 

painotuotteita ja muistoesineitä. 

 

Yhdistyksellä voi olla eri puolella Suomea toimivia Valkjärvi -kerhoja, kyläkerhoja ja 

sukuseuroja yhdistyksen alaosastoina. 

 

 

3. JÄSENET 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, 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 tai tukenut yhdistyksen 

toimintaa. 

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsenen, 

joka muistutuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta tai yhdistyksen 

ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa sen toimintaa, on yhdistyksen hallitus oikeutettu 

erottamaan yhdistyksestä. 

 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen 

suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita 

jäsenmaksuja. 

 

 

4. HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa jäsenten keskuudesta 

valitut vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Kolmannes 

hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä 

keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. 

 

Hallituksen puheenjohtaja on samalla Valkjärven Pitäjäseura ry:n puheenjohtaja. 

 



Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta 

tai kun vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä vaatii. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni ja 

asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. 

 

 

5. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 

Hallituksen tehtäviin kuuluu  

1. Valita yhdistyksen toimihenkilöt toimintavuodeksi kerrallaan ja määrätä heidän 

tehtävänsä 

2. Hyväksyä ja erottaa jäsenet ja huolehtia jäsenmaksujen perinnästä. 

3. Pitää jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenen nimi, syntymäaika ja osoite sekä 

ulkomaalaisten osalta kansalaisuus. 

4. Suunnitella yhdistyksen toiminta ja tehdä yhdistyksen tarkoitusperien edistämistä 

tarkoittavia esityksiä. 

5. Valmistella talousarvio ja huolehtia yhdistyksen taloudesta ja kirjanpidosta. 

6. Laatia tilinpäätös ja valmistella vuosikertomus. 

7. Valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna päätökset täytäntöön. 

8. Muutenkin hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat ja valvoa sen etuja. 

 

 

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä 

sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

 

 

7. TILIT 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä 

yhdistyksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille huhtikuun loppuun mennessä. 

Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi 

viikkoa ennen vuosikokousta. 

 

 

8. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on viimeistään seitsemän päivää 

ennen kokousta toimitettava jäsenille sähköpostilla tai kirjeitse jäsenen ilmoittamaan 

osoitteeseen tai julkaistava vuosikokouksen päättämässä lehdessä.  

 

 

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain kesä - elokuussa. Hallitus määrittää kokouksen 

ajan ja paikan. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 

hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 

vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja 

kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, 

jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 

puheenjohtajan kannattama mielipide. Vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa. 



 

 

10. VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa 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. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksujen 

suuruudesta. 

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eronneiden tilalle 

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 

10. Päätetään lehdestä, jossa kutsu yhdistyksen kokoukseen julkaistaan 

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen 

kirjallisesti ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun. 

 

 

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) 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 varat samaan tarkoitukseen. 


