
Halunaseura ry säännöt.  

Rekisteröity 24.7.2012, Patentti- ja rekisterihallitus 

 

1§  

Yhdistyksen nimi on Halunaseura ry ja sen kotipaikka on Nilsiän kaupunki. Seura 

kuuluu Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liittoon ja Kalevan Nuorten Pohjois-Savon 

piiriin.  

 

2§  

Seuran tarkoitus on herättää ja pitää vireillä kansassa ja erityisesti  

- nuorissa harrastusta itsekasvatukseen sekä määrätietoiseen toimintaan 

kotiseutunsa, ympäristön ja ihmiskunnan hyväksi.  

 

3§  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi  

- tehdä seuran tarkoitusta edistävää tiedotustoimintaa,  

- järjestää kursseja, keskustelu- ja luentotilaisuuksia,  

- järjestää juhlia ja kilpailutoimintaa sekä leiri-, retkeily- ja virkistystoimintaa,  

- edistää opiskelun, musiikin, teatterin, tanssin, liikunnan, askartelun, kotiseututyön 

sekä muuta vastaavaa harrastusta,  

- herättää kiinnostusta yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä edistää kansallista ja 

kansainvälistä yhteistoimintaa,  

- ohjata terveen elämäntavan omaksumiseen,  

- edistää kotiseutumuseotoimintaa keräämällä ja taltioimalla esineistöä sekä 

hoitamalla hallussaan olevia kokoelmia,  

- harjoittaa julkaisu-, neuvonta- ja muuta samantapaista toimintaa  

- toimia muillakin vastaavilla tavoilla seuran tarkoituksen edistämiseksi.  

- tukea toimillaan keskusseuran ja piirin toimeksiantoja ja tavoitteita.  



Toimintansa tukemiseksi seura voi kantaa jäsenmaksuja, omistaa ja hallita 

kiinteistöjä, ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, 

harjoittaa ravintola-, kahvila-, kioski- ja elokuvatoimintaa, harjoittaa alansa liittyvää 

julkaisutoimintaa, ja muistoesineiden myyntiä sekä toimeenpanna arpajaisia ja 

keräyksiä.  

 

4§  

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen 

säännöt ja tarkoituksen. Jäseneksi ottamisesta päättää johtokunta. Yhdistys voi 

hyväksyä myös nuorisojäseniä, joiden tulee olla alle 29 vuotiaita. Kunniajäseneksi voi 

seuran kokous kutsua henkilön, joka toiminnallaan on erityisesti edistänyt seuran 

tarkoitusta. Kunniapuheenjohtajaksi seuran kokous voi kutsua seuran toiminnassa 

erityisesti ansioituneen jäsenensä. Seura voi hyväksyä myös tukijäseniksi yksityisiä 

henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.  

- Seuran jäsen maksaa jäsenmaksuja, joiden suuruudesta päättää vuosikokous. 

Jäsenmaksut voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmille. Kunniajäsenellä ja 

kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuja. Seuran kokouksissa on kullakin 

läsnäolevalla jäsenellä, paitsi tukujäsenellä yksi ääni. Saavutetut jäsenoikeudet 

säilyvät.  

 

5§  

Seuran toimielimet ovat ylintä päätösvaltaa käyttävä seuran kokous, lainmukaisena 

hallituksena toimiva johtokunta ja seuran kokous.  

 

6§  

Seuran vuosikokous on pidettävä vuosittain helmikuun loppuun mennessä. 

Vuosikokouksessa  

- käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus  

- käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös  

- esitetään tilintarkastajain/toiminnantarkastajain lausunto  

- päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vahvistamisesta  



- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille  

- hyväksytään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma  

- päätetään jäsenmaksujen suuruudesta  

- hyväksytään alkaneen vuoden talousarvio  

- valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuosittain ja muut johtokunnan jäsenet 

erovuoroisten tilalle  

- valitaan 1-2 tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja 1-2 

varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa  

- valitaan edustajat niihin yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä  

- päätetään seuran kokouksien koollekutsumistavasta näiden sääntöjen 6§:n 

mukaisesti  

- käsitellään aloitteet ja johtokunnan esittämät asiat  

Vuosikokous ja muut seuran kokoukset kutsuu koolle johtokunta vähintään viikkoa 

ennen kokousta. Vuosikokous päättää koollekutsumistavasta, jollaisia voivat olla 

lehti-ilmoitus, jäsenkirje, ilmoitus seuran ilmoitustaululla tai pylväsilmoitus.  

 

7§  

Johtokuntaan kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi 

valittavat 3-12 muuta jäsentä, joista puolet ovat vuosittain erovuorossa. Johtokunta 

kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Johtokunta on 

päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä 

vähintään puolet muista jäsenistä. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan, 

sihteerin ja taloudenhoitajan sekä tarvittavat virkailijat. Johtokunta voi valita 

valiokuntia ja työryhmiä tarpeen mukaan. Johtokunnan jäsenten ja virkailijoiden 

tehtävistä voidaan lisäksi säännellä ohjesäännöissä, jotka seuran kokous hyväksyy.  

 

 

 

8§  

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.  



 

9§  

Seuralla on vuosikokouksen valitsemat 1-2 tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja 

hänellä 1-2 varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa.  

 

10 §  

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 

taloudenhoitaja, sekä johtokunnan siihen erikseen oikeuttamat, kukin yksin  

 

11§  

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää vuosikokous kahden kolmasosan (2/3) 

äänten enemmistöllä.  

 

12§  

Seuran kiinteän omaisuuden myymistä tai lahjoittamista tai seurantalon myyntiä, 

lahjoittamista tai vaihtamista koskeva päätös on pätevä ainoastaan, jos kysymys siitä 

on käsitelty sääntöjen muuttamisesta säädetyllä tavalla, ja jos Pohjois-Savon 

Nuorisoseurojen Liiton johtokunta on sitä ennen antanut asiasta lausuntonsa.  

 

13§  

Seuran purkaminen on käsiteltävä kuten sääntöjen muuttamisesta säädetään. 

Seuran jäljelle jäänyt omaisuus on tällöin luovutettava Pohjois-Savon 

Nuorisoseurojen Liiton valvontaan viideksi (5) vuodeksi, ja ellei tämän ajan kuluessa 

seuran toimialueelle perusteta uutta Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liitto jäseneksi 

hyväksyttyä rekisteröityä yhdistystä, varat käytetään nuoriso- ja kulttuurityöhön 

Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liitto johtokunnan päättämällä tavalla. 


