VIENAN REITTI ry

luonnos 9.7.2019
Säännöt

Nimi ja kotipaikka:
1§
Yhdistyksen nimi on Vienan reitti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Suomussalmen kunta ja
toimialueena Vienan reitin vaikutuspiiri Kainuussa ja Vienan Karjalassa.
Tarkoitus ja toiminta:
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Vienan reittiä, vaalia reitin kalevalaista
kulttuuriperintöä, kehittää reitillä luonto- ja kulttuurimatkailua ja tehdä reittiä tunnetuksi Suomessa
ja kansainvälisesti.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- kunnostaa, ylläpitää ja hallinnoi Vienan polku- ja vesireitistöä;
- osallistuu Vienan reittiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, laatii reittiä palvelevia
selvityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja viranomaisille;
- järjestää reitillä kävely-, pyöräily-, melonta-, retkeily- ja hiihtotapahtumia, koiravaljakko-, poro- ja
hevosajeluja sekä muuta kulttuuripainotteista liikuntaa;
- järjestää Vienan kulttuuri-, historia- ja luontoaiheisia seminaareja, näyttelyitä ja muita tapahtumia,
sekä edistää teemaan liittyvää tieteellistä tutkimusta ja selvitystyötä;
- harjoittaa Vienan reittiin liittyvää tiedotus- ja valistustoimintaa;
- toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa, kuten Vuokin ja Raatteen kyläyhdistysten,
Vuokkiniemen kyläneuvoston, Juminkeko-säätiön, Runolaulu-Akatemian sekä muiden kalevalaista
kulttuuria edistävien organisaatioiden kanssa.
Jäsenistö
4§
Yhdistyksen jäseniä ovat 1. varsinaiset jäsenet, 2. ainaisjäsenet, sekä 3. yhteisöjäsenet.
Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Yhteisöjäseniä ovat oikeuskelpoiset
yhteisöt. Jäsenet hyväksyy johtokunta. Jäsenet maksavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
Ainaisjäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle
tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjamerkinnällä.
Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvoitteensa.
Kokoukset

5§
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammiheinäkuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
vaatimuksesta.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.
Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
6§
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta sähköpostilla tai muulla sähköisellä viestimellä.
Vuosikokous
7§
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 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 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
Johtokunta
8§

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 5-8 muuta jäsentä sekä 0 varajäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja voi
yhtäjaksoisesti toimia enintään kymmenen (10) vuoden ajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai
tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä.
Nimenkirjoittajat
9§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.
Talous
10§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi
(21) päivää ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään neljätoista (14)
päivää ennen vuosikokousta.
11§
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja
hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi
matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa, sekä asianmukaisella tavalla järjestää arpajaisia ja
rahankeräyksiä.
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
12§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen
on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.
13§
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessa kokouksessa, joiden väliä
tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin
kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.
14§

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kalevalaisen kulttuurin ja Vienan Karjalan
yhteistyön edistämiseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun
omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen
viimeinen kokous päättää.
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