Nastola-seura ry
SÄÄNNÖT 1.4.2017
1.§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Nastola-seura ry, sen kotipaikka on Lahti. Yhdistys on puoluepoliittisesti
sitoutumaton. Seuran toimialue on Nastolan alue Lahden kaupungissa. Toimialueeseen kuuluu
Nastolan vesistön valuma-alue kokonaisuudessaan.
2.§ Seuran tarkoituksena on
-

Herättää kotiseudun väestössä mielenkiintoa ja harrastusta Nastolan menneisyyteen sekä
kaikenpuoliseen kehittämiseen huomioiden kotiseudut paikalliset piirteet
Vaalia luonto- ja kulttuuriympäristöä sekä edistää vesiekosysteemin hyvinvointia sekä
turvata kulttuuri- ja rantamaisemaa
Parantaa elinympäristön laatua laaja-alaisesti
Lisätä ihmisten viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
-

Osallistuu alueensa kylä- ja asukastoiminnan etujärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun
Pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla
lausuntoja viranomaisille
Pitää säännöllisesti yhteyttä paikallisiin viranhaltioihin ja luottamushenkilöihin
Laatii kehittämissuunnitelmia ja voi osallistua toiminnallisesti ja taloudellisesti muihin
alueen kehittämiseen tähtääviin ohjelmiin
Toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä
Seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä esityksiä ja
tutkimuksia
Harjoittaa kylä- ja kotiseututietoutta lisäävää julkaisutoimintaa
Tallentaa tietoa perinteistä, historiasta ja nykypäivästä
Järjestää kokouksia, koulutusta, kylä- ja kotiseutupäiviä, luento- ja esitelmätilaisuuksia ja
muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä
Toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, alueensa maakunnan liiton, kotiseututyön
aluejärjestön sekä muiden lähialueen kotiseutuyhdistysten kanssa.

Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa
julkaisutoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä
3. § Jäsenet
Seuran jäseneksi voivat liittyä kaikki Nastolan kotiseututyöstä kiinnostuneet henkilöt, jotka
hyväksyvät seuran tarkoituksen ja säännöt.
Seuran jäseniä ovat:

1. Varsinaiset jäsenet
2. Kunniajäsenet
Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Varsinaiset
jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Kunniajäsenet kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua seuran toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen
tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen
seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka
seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. § Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen syyskokous.
6. § Hallitus
Seuraa edustaa ja seuran asioita hoitaa syyskokouksessa valittava hallitus. Hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja ja vähintään 5 ja enintään 8 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi. Muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kolme
vuotta. Hallituksen jäsenistä 1/3 tai lähinnä 1/3 on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena
erovuoroisuus määrätään arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kahdeksi
kolmivuotiskaudeksi peräkkäin. Puheenjohtajaksi voidaan valita sama henkilö enintään neljäksi
vuodeksi peräkkäin.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai
kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen
kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi nimetä epäitsenäisiä jaoksia eri tehtäviä varten. Jaoksiin voi kuulua myös hallituksen
ulkopuolisia henkilöitä.
Hallituksen tehtävät
- Edustaa seuraa ja hoitaa asioita ja omaisuutta näiden sääntöjen ja tehtyjen päätösten mukaisesti
- Valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja panna täytäntöön päätökset

- Laatia kokouksistaan pöytäkirjat ja muistiot
- Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
- Huolehtia muutoinkin seuran asioista, valvoa sen etua ja oikeutta
- Päättää seuran omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä
7. § Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja,
tai hallituksen erikseen nimeämä henkilö, kaksi yhdessä.
8. § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta hallitukselle.
9. § Seuran kokoukset
Seuran kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
Seuran kokoukseen voidaan osallistua, hallituksen tai seuran kokouksen niin päättäessä, postitse
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Seuran kokouksissa on
jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Seuran kokouksen päätökseksi tulee,
ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

10. § Seuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä tai jäsenille lähetetyllä sähköpostilla.
11. § Varsinaiset kokoukset
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa, sekä tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokoukselle työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä ja jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi sekä muut jäsenet
erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
8. päätetään toiminnantarkastajien palkkioista
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät-tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 14 pv ennen kokousta.
12. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat
luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous
päättää.
Näiden sääntöjen tarkemmasta soveltamisesta voi seuran hallitus antaa johto-sekä ohjesääntöjä sekä
työjärjestyksiä.

