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Sääntömuutos on hyväksytty.
VOIMASSA OLEVAT H ENKILÖTI EDOT
20.A4.1950 Järnefelt Heljä Mariitta, Suomen kansalainen, Helsinki
10.07.1946 Kuittinen Kaarle Risto Kalevi, Suomen kansalainen, Espoo
23.10.1984 Laakso Tiina Helinä, Suomen kansalainen, Salo
03.04.1943 Mantere Liisa Mirjami, Suomen kansalainen, Lohja

NIM IHISTORIA

Karjalohjan Kotiseutuyhdistys ry 23.11.2A12 -

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästå. Patentti- ja rekisterihallituksen
paperille tul ostettuna asiakirja on al kuperäinen man allekirjoitusta.
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Voimassaolevat säännöt: 09. 09.202C) 0B:08:56

1 S NIMI JA KOTIPAIKKA
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Yhdistyksen nimi on Kar;aloh;an Kotiseutuyhdistys ry, ;osta näissä
säännöissä myöhemmin käytetään nimitystä Yhdistys. Sen kotipaikka on
Lohj an kaupunki.
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TARKOITUS

JA

TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Karjalohjan kulttuurr- la
kotiseutuperinteen sekä pitäjäidentiteetin
vaalijana, kehittäjänä )a
uudistajana. Lisäksi se edistää Karjalohjaan sitoutunej-den
henkilöiden la yhteisöjen keskinäistä yhteistyötä.

Yhdistys järjestää jäsen-, koulutus- )a yleisötilaisuuksra,
näyttelyitä 1a kilpailuja sekä toteuttaa julkaisu- )a
tutkimustoimintaa. YlLciistys tiedottaa Karjatoh;asta )a
Kotrseututyöstä, pitää yhteyt.tä sidosryhmiin la jakaa stipendejä,
pääsääntöisesti ei kuitenkaan jäsenilleen.
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Toimintansa tukemiseksi Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia )a
!^^!^LC> Ldlllt rntteja/
omistaa kiinteätä 1a irtainta omaisuutta sekä
l'-ri mooqpanna luvat saatuaan rahankeräyksiä I a arpaj aisia.
Yhdistys voi harjoittaa

sellaista

yhdrstyslarn 5 S tar:korttamaa

-vanarsenä
pidettävää taloudellista toimintaa, joka liictyy
-^-^r-^i!-,r-,--Ld r r.,ur cuksen toteuttamr seen .
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Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen
Karj aloh; asta j a Yhdist-yksen toiminnasta kiinnostunut her.,krlö tar
yhteisö, joka hyväksyy Yhdistyksen tarkoituksen :a säännöt.
a

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseninä oikeustoimikelporsia
yrrtyksrä. Niiltä ei ole äänioikeutta.
YhdistykseLlä voi olla kunnrajäserriä. Kunniajäsenen tulee olla
kotiseututyössä ansioitunut. Kunniajäsenellä ei ole
jäsenmaksuvelvoitetta ja hänellä on vllosikokouksessa yksi ääni.
HaLlitus tekee kunniajäsenen n:-mittäm:sestä esii yksen
vuosi kokouksel le.
Jäsenellä on oikeus erota Yhdistyksestä ilmoittamalla sritä
kir;allisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla siitä Yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merk i Ltäväksi.

HallitukselLa on oikeus erottaa jäsen, mikäli tämä on toiminut
yhdistyksen tarkoitusperien fa tavoitteiden vastaisesti, t-aL katsoa
eronneeksi, jos on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta
vuoden ajalta. Eror,etulia on oikeus valiltaa kirjallisesti
päätöksestä yhden (1) kuukauden kuluessa tiedon saatuaan
ilmoittamalla hallitukselle. Yhdistyksen seuraava kokous käsittelee
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JÄSENMAKSUT

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä
suuruudesta päättää vuosikokous.
O

55
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peritään jäsenmaksu. Niiden

YHDISTYKSEN TOIMIELIMtrT

Yhdistyksen toimielimet ovat vuosikokous (kokous) )a hallitus.

6 S YHDISTYKSEN

KOKOUSTEN KOOLLEKUTST]IVIINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Kokouskutsu on

toimitettava äsenille aikaisintaan kr-rukautta j a viimeistään
seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallrsestr tai sähköpostitse
tai julkaistava vuosikokouksen päåttämässä sanomalehdessä.
j

7 S YHDISTYKSEN

KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään r,/uosittain heinäkuussa hallituksen
määräämänä ajankohtana. Ylimääräinen vuosrkokous pidetään, kun
hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi ky.rnmenesosa
i1 /1^]
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v/

äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti

vaatii.
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Vuosikokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen ;ättämisestä
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Yhdistyksen päätökseksi tulee
-l qo ryLielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä
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2. äänten mennessä tasan se mielipide, loLa puheenjohtaja
rLmoittanut kannattavansa, pai Lsi vaa eissa arpd.

on

3. säänLöien muuLtamisto, YhdisLykse:l purkamrsra tar Yhdrscyksen
omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide,
jota on kannattanut vähintään kolme- neljäsosaa (3/4) annetuista
aanfsLa.
BS

VUOSTKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään

seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, srhteeri,
tarkastajaa )a kaksi (2) ääntenlaskilaa.
2. todetaan kokouksen laillisuus

kaksi (Z) pöytäkirjan

ja päätösvaltaisuus.

3. hyväksytään kokouksen esityslrsta.
4. esitetään tilinpäätös, hallituksen
toiminnantarkastaj ien lausunto .
5. päätetään tilinpäätöksen

myöntämisestä hallitukselle

toimintakertomus )a

vahvistamisesta ja vastuuvapauden
ja murile tilivelvollisitle.
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6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen

suuruus sekä maksuaika.

1. valitaan hallituk-sen puheen;ohtala sekä muut jäsenet
erovuoroisten tilalle.
o
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yksi (1) toiminnantarkastaja )a hänelle varahenkilö.

9. päätetään sanomalehdestä, jossa vuosikokouksen kokouskutsu
j ulkaistaan.
!-

tO. käsiiellään muut hatlituksen esittämäi kokouskutsussa mainitut
asiat sekä jäsenten vähintään kuukautta ennen hallitukselle
virt=1 risesti esittämät asiat, €i kuitenkaan yhdistyslain 23S:ssä
tarkoitettuja
asioita, ellei niicä ole kokouskutsussa mainittu.
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Hallitus toimii Yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Siihen
kuuluvat vuosikokouksessä valitut puheenjohtaja sekä yhdeksän (9)
varsinaista jäsentä. Jäsenten tulee olla Karjalohjasta ja sen alueen
kehittämisestä kiinnostuneita henkiiörtä tai alueella toimivien
yhteisöjen edustajia. Varapuheenlohta;an hallitus valitsee
keskuudesLaon.

.ksen puheenjohtajan la jäsenten toimikausi on koLme (3)
Antorivuotta, kuitenkin niin, että vuosittain erovuorossa on
kolmasosa jäsenistä. Haltituksen jäsenten erovuorot ratkaistaan
kahden ensimmäisen vuoden aikana arvalla.
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Hatlitus kokoontuu puheenjohtalan tai hänen estyneenä ollessa var:apuheenjohtajan kutsusta tai kun vähirLcään kolme (3) hallituksen
-åsenrä sitä vaaLii. Harljtus on päärösvaItaLnen, kun vähintään
n':rnlnr
puheenjohta;a tai varapuheenjohtaja mukaan
L sen jäsenistä
vuvru
luettuna on läsnä.
a

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen nlrn
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana.
Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia tai
työryhmiä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta
sihl ggrin, raloudenhoitaj an )a tarvi:Lavä L nuut :oimrl:enki I öt.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Aänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa
k-ricenkin arpa.

Hallitus huolehtii Yhdistyksen toiminnasta )a sen tulee siinä
tarkoituksessa muun

muassa

1. edustaa Yhdrstystä
2. kutsua koolle Yhdistyksen kokoukset la valmistella niissä
käsiteLtävät asiat
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3. panna täytäntöön Yhdistyksen kokouksen päätökset

o

4. hoitaa Yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia
tilinpäätöksen valmistamisesta
r *r-!!ää
pdclLLr
J.
Yhdistyksen omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta tai
kiinnittämisestä
6. huolehtia Yhdistyksen vuosikertomuksen laatimisesta
. huolehtia Yhdistyksen toimintasuunnitelman )a talousarvion
fu.timisesta
o
pddL
ö. *---.tää
Yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteLoa

1

!

j äsenistä

9. palkata ja erottaa toimihenkitöt.
1O S YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEI{

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheen;ohtaja
yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
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TOIMINNANTAR.KASTAJAT

strrksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi (1)
toiminnantarkasl-aj a j a hänen varahenkilönsä. Toiminnantarkastaj ien
rnj-i1'rusi on yhdistyksen lilikauden mittainen eli kalenterivuosi.
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Yhdistyksen tilikausi
13 S

on kalenterivuosi.

YHITSTYKSEN PURKAUTTJMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan |frdistyLsen kokous
määrää tavan, jolla varat käytetään yhdislyksen tarkoituksen
edistämiseen.
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä Yhdistyksen
kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

