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Veneskoski-Viitala seuran säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Veneskoski-Viitala seura ry ja sen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki LänsiSuomen läänissä.
2. Yhdistyksen tarkoituksena on alueensa kehittäminen ja asukkaiden viihtyvyyden ja
yhteenkuuluvaisuuden lisääminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
·järjestää asukkaille kilpailu-, kulttuuri- ja retkeilytoimintaa
· organisoi talkoita ja muita tempauksia kyläläisten yhteiseksi hyväksi
3. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on
· Oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
· Ottaa vastaan lahjoituksia.
· Harjoittaa yleisötilaisuuksien yhteydessä ravitsemustoimintaa, jolla kerätään varoja kyläseuralle sekä
toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia, myyjäisiä, varainkeräyksiä, yleisötilaisuuksia sekä
muuta vastaavaa toimintansa tarkoitusta tukevaa varainhankintaa.
4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö,
jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Kannattajajäseneksi pääsee jokainen kannatusjäsenmaksun maksava
henkilö, oikeuskelpoinen säätiö tai yhteisö, jonka hallitus hyväksyy. Kannattajajäsenillä ei ole
äänioikeutta. Jäsenyys katsotaan alkavan siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on
hyväksytty. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsen- ja kannattajajäsenmaksun päättää syyskokous
vuosittain. Kannatusjäsen tukee yhdistystä.
5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä. Se
valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus
voi asettaa erilaisia tehtäviä varten sille vastuunalaisia toimikuntia ja jaostoja. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta. Hallitus on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä on läsnä.
6. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi aina yhdessä.
7. Yhdistyksen kokouksia ovat syyskokous, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja
kevätkokous, joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle
kokouskutsulla viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu laitetaan joko paikalliseen lehteen,
yhdistyksen www-sivuille, tiedotuslehtiseen tai kaikkiin näihin. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella
varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten
mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
- valitaan muut hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
- päätetään jäsenmaksujen suuruudet
- valitaan tilintarkastajat 1-2 ja varatilintarkastajat 1-2
- päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
- käsitellään muut asiat
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- esitellään edellisen vuoden toimintakertomus
- käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
- vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- tarkistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
- käsitellään muut asiat
9. Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun
vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä hallitukselta vaatii.
10. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee toimittaa tilintarkastajille 21 päivää ennen
kevätkokousta ja tilintarkastajain on palautettava tilintarkastajain lausunto hallitukselle 7 päivää ennen
kokousta.
11. Yhdistys ei saa osallistua puoluepoliittiseen toimintaan.
12. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään 2/3 äänten enemmistöllä. Säätöjen muuttamisesta on kokouskutsun yhteydessä
mainittava. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 2/3 äänten enemmistöllä kahdessa
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi kuukausi. Myös
purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.
13. Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus luovutetaan Lankari-säätiölle, joka toimii Seinäjoen
kaupungissa.
14. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa lakia yhdistyksistä.

