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Repola-seura ry:n säännöt
1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Repola-seura ry ja sen kotipaikka on Joensuu. Yhdistyksen
toiminta-alueena on koko Suomi.
2. Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Repolasta, sen historiasta ja kulttuurista
kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä sekä vaalia Repolan seudun kulttuuria ja
perinnettä.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
* toimimalla yhteistyössä repolaisen ja karjalaisen perinteen edistämisen
kannalta keskeisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa
järjestämällä tilaisuuksia ja tapaamisia sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa
harjoittamalla repolalaisen kansanperinteen ja kulttuurin tutkimusta,
ylläpitämistä ja elvyttämistä auttamalla jäseniään yhteyksien saamiseksi
sukulaisiin Karjalan Tasavallassa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan:
lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä hankittuaan asianmukaisen
luvan
perustaa rahastoja
järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja keräyksiä
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen
siihen osallisille, eikä sen toiminta saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.
3. Kieli
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
4. Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet voivat olla vuosi-, perhe-, ainais-, tai kannattajajäseniä taikka
kunniajäseniä. Vuosi-, perhe-, ainais- ja kunniajäseniä ovat yksityiset henkilöt.
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Yksityisten henkilöiden lisäksi kannattajajäseniä voivat olla myös
oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Vuosijäsenet suorittavat vuosittaisen ja ainaisjäsenet
kertakaikkisen, yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
Perhejäseniä voivat olla vuosi- tai ainaisjäsenen kanssa samassa ruokakunnassa
heidän kanssaan asuvat. Perhejäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Vuosi-, perhe, ainais- ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseniksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen jälkeen, kun hän on kirjallisesti
ilmoittanut hallitukselle eroavansa yhdistyksestä. Hallitus voi myös erottaa
jäsenen, jos tämä ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole suorittanut
jäsenmaksuaan.
5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikouksessa valitut
puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä.
Hallituksen toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallitus jatkaa kuitenkin toimintaansa
aina siihen saakka kunnes vuosikokous on valinnut uudet hallituksen jäsenet.
Hallituksella on oikeus toimikautensa ajaksi perustaa tarpeelliseksi katsomiaan
toimikuntia. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan
varapuheenjohtajan ja perustamiensa toimikuntien puheenjohtajat. Muut tarvittavat
toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsusta, kun
kutsun antaja toteaa kokouksen tarpeelliseksi tai aina kun vähintään kaksi (2)
hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Kokouskutsu ja asialista on saatettava hallituksen jäsenille tiedoksi vähintään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun
hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt johtamasta kokousta
varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta hallituksen jäsentä ovat
saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan, päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt,
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lukuun ottamatta vaaleja, joissa asia ratkaistaan arvalla.
6. Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai
hallituksen siihen oikeuttama yhdistyksen toimihenkilö, kukin yksin.
7. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on 1.1.xx – 31.12.xx. Toimintavuoden tilinpäätös ja
hallituksen vuosikertomus on toimitettava toiminnantarkastajalle helmikuun aikana.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle maaliskuun
viidenteentoista (15) päivään mennessä.
8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen
vuosikokous pidetään hallituksen kutsusta maaliskuun loppuun mennessä.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian
käsittelemiseksi. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella 18 vuotta täyttäneellä vuosi-,
perhe- tai ainaisjäsenellä on yhtäläinen äänioikeus. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
9. Koollekutsuminen
Kutsu vuosi- tai ylimääräiseen kokoukseen on hallituksen toimitettava jäsenille
henkilökohtaisilla kirjeillä tai jäsentiedotteella viimeistään kahdeksan (8)
vuorokautta ennen kokousta.
10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. vahvistetaan äänioikeusluettelo
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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5. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
6. esitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
7. päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta
8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
9. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
10. päätetään palkkioista ja kulukorvauksista
11. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
12. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
13. valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja
14. käsitellään hallituksen muut kokouskutsussa esittämät asiat
15. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida
päättää
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun 31 päivään
mennessä. Hallituksen on käsiteltävä sekä sisällytettävä asia vuosikokouskutsuun.
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
äänestyksessä annetuista hyväksytyistä äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntömuutosesityksestä tai esityksestä yhdistyksen purkamiseksi. Kutsuun on
liitettävä myös voimassaolevat säännöt sekä sääntömuutosehdotus.
Yhdistyksen purkautuessa on sen varat ja omaisuus käytettävä yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat ja omaisuus käytetään samaan
tarkoitukseen.
12. Yhdistyslaki
Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

