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1 §
Yhdistyksen nimi on Raivola-Seura r.y. ja sen kotipaikka on
Helsingin kaupunki. 2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on olla entisen Kivennavan pitäjän
Raivolan kylän asukkaiden ja heidän jälkeläistensä keskeisenä
yhdyssiteenä, koota ja tallentaa Raivolan kylään liittyvää
historiallista ja kulttuuriaineistoa ja vaalia entisen kotipaikan
perinteitä ja muistoja. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto
ry:een.
3 §
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
1. Järjestämällä kokouksia, esitelmä- javalistustilaisuuksia sekä
juhlia, tarinailtoja ja retkiä;
2. harjoittamalla julkaisutoimintaa;
3. tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja viranomaisille.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja sekä harjoittaa
kotiseudun muistoihin liittyvän kirjallisuuden ym. vastaavien
tuotteiden myyntiä.
4 §
Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa
vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja harjoittaa
kustannus- ja julkaisutoimintaa ja asianmukaisen luvan saatuaan
panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä
järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.
5 §
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen kansalainen.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.
Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla
tavalla on tukenut sen toimintaa tai toiminut yhdistyksen
tarkoitusperien
toteuttamiseksi.
Vuotuisen jäsenmaksun suuruuden määrää syyskokous. Kunniajäsenet
ovat vapaat jäsenmaksusta.
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä sellaisen jäsenen, joka
varoituksista huolimatta rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan
tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista
huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.
6 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi
kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi
vuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) muuta jäsentä, joista kolme
(3) jäsentä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen vuoden jälkeen
erovuoroiset valitaan arvalla ja sen jälkeen erovuoroisuus määräytyy
vuoron mukaan.
Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt. Näitä toimia voidaan myös yhdistää.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he pitävät sitä tarpeellisena tai
kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta
hallituksen jäsentä.Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
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ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus on kokonaisuudessaan
vastuussa yhdistyksen varojen hoidosta ja hallinnosta yhdistyksen
kokoukselle.
Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat
puheenjohtaja ja sihteeri.
7 §
Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen
muun jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi
myös määrätä hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön
kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. 8 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä
hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa
koskevat asiakirjat on ennen maaliskuun 31. päivää jätettävä
yhdistyksen toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastajien on ennen
huhtikuun 30. päivää annettava hallitukselle kevätkokoukselle
osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen tilien ja
hallinnon tarkastuksesta.
9 §
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi,
kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään aikaisintaan
toukokuussa ja viimeistään heinäkuun loppuun mennessä. Syyskokous
pidetään aikaisintaan lokakuussa ja viimeistään joulukuun loppuun
mennessä. Muita kokouksia pidetään, milloin hallitus pitää sitä
tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 jäsenistä sitä
kirjallisesti hallitukselta vaatii erikseen ilmoittamansa asian
käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään
7 vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetettävällä
kirjallisella tai sähköisellä kutsulla. 10 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajien lausunto.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille sekä muista
toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä
antavat aihetta. 5. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle
esittämät asiat.
6. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti
tai sähköisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle
esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.
11 §
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.
4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.
8. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
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9. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
10. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti
tai sähköisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle
esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.
12 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva
asia on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa. Muutosta tai purkamista
tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä
annetuista äänistä. 13 §
Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun
yhdistyksen velat on maksettu, entisten raivolalaisten tai heidän
jälkeläistensä hyväksi tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous
päättää. Ellei se ole mahdollista, luovutettakoon varat KivennapaSäätiölle.

