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VALKEAKOSKI-SEURA RY:N SÄÄNNÖT     

 

 

NIMI JA KOTIPAIKKA 

 

1 §  Yhdistyksen nimi on Valkeakoski-Seura r.y. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä 

nimitetään seuraksi, kotipaikka ja toimialue on Valkeakosken kaupunki. Seura on 

puoluepoliittisesti sitoutumaton. 

 

TARKOITUS JA TOIMINTA 

 

2 § Seuran tarkoituksena on: 

- työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisen olojen 

kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja 

paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien 

- toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikallis- 

kulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä kulttuurimatkailun aloilla 

- olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä 

- syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin 

tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa. 

 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura: 

- toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun 

ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon 

- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille 

- on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja 

päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa 

- suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa 

- järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja 

ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa 

- järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia 

- toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja 

- edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä 

pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja 

tavoitteita 
 

JÄSENET 

 

4 § Seuran varsinaisia jäseniä ovat kaikki ne yksityiset henkilöt, jotka seuran hallitus 

 jäseniksi hyväksyy. Seuran kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja 

oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka seuran hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy. 

Kannattajajäsenillä ei ole seuran kokouksissa äänioikeutta. 

 

5 § Seuran kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen 

ansiokkaasti toimineet seuran tarkoitusperien hyväksi. Päätöksen on oltava yksimielinen. 

Kunniajäsenillä on seuran kokouksissa äänioikeus. 
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6 § Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai 

suullisesti kokouksen pöytäkirjaan. 

 Seuran hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita 

vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana. 

 

7 § Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuralle vuosittain seuran 

syyskokouksen määräämän jäsenmaksun tai kannattajajäsenmaksun. Seuran 

kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

 

 

KOKOUKSET 

 

8 § Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään 

ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi hallitus voi 

tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisessa kokouksessa 

käsiteltäväksi, on se esitettävä perusteluineen hallitukselle kirjallisesti kevätkokoukseen 

ennen joulukuun ja syyskokoukseen ennen syyskuun loppua. 

Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti 

vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on 

velvollinen toimittamaan kokouskutsun seitsemän (7) päivän kuluessa. 

Seuran kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko 

ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä joista syyskokous 

päättää sekä seuran kotisivuilla. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) 

päivää ennen kokousta. 

 

9 § Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella 

jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 

tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

 

10 § Seuran kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat: 

 

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 

2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 

 

VARSINAISET KOKOUSASIAT 

5. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja 

 päätetään sen hyväksymisestä. 

6. Esitetään seuran tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajan lausunto  

 sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 

7. Päätetään edustajien valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen. 

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

 

 

 



 

   3 (4) 

 

11 § Seuran syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat: 

  

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 

2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat. 

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 

    

VARSINAISET KOKOUSASIAT 

5. Hyväksytään seuran toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

6. Määrätään varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruus 

 seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

7. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta. 

8. Hyväksytään seuran talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

9. Valitaan seuran puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

10. Päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä (6-9 jäsentä). 

11. Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan 

 seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa. 

13. Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 8 §:n määräämissä 

 rajoissa. 

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

 

HALLITUS 

 

12 § Seuran hallitukseen kuuluvat  puheenjohtaja sekä 6-9 jäsentä. Hallitus valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin, taloudenhoitajan,  

ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

 

13 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi, tai kun kolme jäsentä sitä heiltä vaatii. 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 

lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. 

 

14 § Hallituksen tulee: 

1. Johtaa seuran toimintaa, jaostoja, toimikuntia ja työryhmiä. 

2. Edustaa seuraa ja vastata sen taloudenhoidosta. 

3. Panna toimeen seuran kokousten päätökset. 

4. Valmistella seuran kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle seuran kokoukset. 

5. Hyväksyä seuraan varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet sekä erottaa jäsenet. 

6. Asettaa tarvittaessa avukseen eri tehtäviä varten jaostoja, toimikuntia ja työryhmiä. 

7. Pitää seuran jäsenluetteloa. 

8. Huolehtia seuran toimintakertomuksen ja tilien laatimisesta ja sekä tilien ja hallinnon 

 tarkastuttamisesta. 

9. Tehdä esitykset kunniajäsenistä. 

10. Tehdä seuran jäseniä koskevat huomionosoitusesitykset Suomen Kotiseutuliitolle. 

11. Päättää seuran omista huomionosoitustoimenpiteistä ja kunnianosoituksista. 

12. Päättää muusta sääntöjen mukaisesta toiminnasta seuran kokousten antamin 

 valtuuksin. 
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NIMEN KIRJOITTAMINEN 

 

15 § Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä 

sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. 

 

TALOUS 

 

16 § Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta. 

Toiminnantarkastajan tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa 

viimeistään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta. 

 

17 § Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, 

omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa 

kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella 

luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

 

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN 

 

18 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. 

Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme 

neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jos kysymys sääntöjen muuttamisesta taikka 

seuran purkamisesta tulee kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä kokouskutsussa erikseen 

mainittava. 

 

19 § Seura voidaan purkaa samoin kuin sääntöjen muuttamisesta on edellisessä pykälässä 

määrätty. 

 

20 § Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi tai seuran purkamiseksi voi tehdä seuran 

johtokunta tai seuran jäsen. 

 

21 § Seuran purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen 

mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää. 

 

22 § Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia. 

 

 

 

Nämä säännöt on hyväksytty Valkeakoski-Seuran syyskokouksessa 19.10.2015.  


