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Rovaniemen Kalevalaiset ry
SÄÄNNÖT
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Rovaniemen Kalevalaiset ry. Se kuuluu jäsenenä Kalevalaisten Naisten Liitto ry:hyn.
Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.
2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaiskansallisen kulttuurin vaaliminen sekä kalevalaisen hengen elvyttäminen ja kehittäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 järjestää esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä näyttelyitä ja kursseja
 kustantaa omaa alaansa koskevia julkaisuja, painotuotteita yms.
 tekee kulttuurityötä Kalevalan kansallisen harrastuksen edistämiseksi aikuisten ja nuorten keskuudessa
 voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.
3 § JÄSENEKSI LIITTYMINEN
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka haluaa toimia yhdistyksen periaatteiden mukaisesti. Yhdistys voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ansiokkaasti toimineen jäsenen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4 § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN TAI EROTTAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka
toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä ja periaatteita.
5 § JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksun suuruuden varsinaisille jäsenille päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
6 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
Yhdistyksen toimielimet ovat vuosikokous ja hallitus. Päätäntävalta on vuosikokouksella, toimeenpanovalta
hallituksella.
7 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8)
muuta varsinaista jäsentä. Toimikaudet alkavat ja päättyvät aina vuosikokouksessa.
Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puheenjohtajana tai muuna hallituksen jäsenenä voi olla enintään kaksi (2) kautta peräkkäin, minkä jälkeen jäsen on
ehdottomassa erovuorossa. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksella on oikeus ottaa sihteeri ja rahastonhoitaja hallituksen ulkopuoleltakin, jolloin
näillä toimihenkilöillä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme
(3) hallituksen jäsentä sitä erikseen ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Hallitus voi pitää kokouksen myös
sähköpostitse, mikäli kaikki hallituksen jäsenet suostuvat siihen. Hallituksen jäsenten tulee vahvistaa näkemyksensä sähköpostissa niin, että se on tarvittaessa myöhemmin todennettavissa.
Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Hallituksen tehtävänä on
 johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti
 kutsua koolle yhdistyksen kokous ja valmistella käsiteltävät asiat
 hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
 hyväksyä jäsenet ja päättää jäsenen erottamisesta
 pitää jäsenluetteloa
 edustaa yhdistystä
 muodostaa tarvittaessa toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät.
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8 § NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.
9 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille viimeistään kolme
viikkoa ennen vuosikokousta.
10 § KOKOUSKUTSU
Vuosikokous ja mahdolliset 11 §:ssä mainitut kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta joko kirjeitse tai sanomalehti-ilmoituksella alueella ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.
11 § KOKOUKSET
Vuosikokous pidetään helmikuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
tiettyä asiaa varten kirjallisesti pyytää. Mikäli jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsittelyyn, asia on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.
Jokaisella läsnä olevalla jäsenellä on yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtaja ääni, vaaleissa arpa.
12 § VUOSIKOKOUSASIAT
 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 todetaan kokouksen osanottajat, sen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus
 käsitellään yhdistyksen tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 hyväksytään tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille
tilivelvollisille
 valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
 valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja sekä päätetään toiminnantarkastajan palkkiosta. Toiminnantarkastajan toimikausi on yksi vuosi
 vahvistetaan yhdistyksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 päätetään jäsenmaksun suuruus
 vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio
 valitaan edustajat Kalevalaisten Naisten Liiton kokouksiin sekä
 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vuosikokouksessa tai 11 §:ssä mainitussa ylimääräisessä kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Sääntömuutos on alistettava Kalevalaisten
Naisten Liiton hallituksen hyväksyttäväksi.
14 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistys voidaan purkaa vuosikokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Samoissa kokouksissa päätetään yhdistyksen varojen luovuttamisesta näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.
15 § YHDISTYSLAIN SOVELTAMINEN
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan, mitä näissä säännöissä ja voimassa olevassa yhdistyslaissa on säädetty.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 13.2.2018

