KARSTULAN EVANKELISEN KANSANOPISTON
KANNATUSYHDISTYS RY:n
S Ä Ä N N Ö T
1

§

Yhdistyksen nimi on Karstulan Evankelisen Kansanopiston Kannatusyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Karstulan kunta.
2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on evankelisen kansanopiston ylläpitäminen Keski-Suomessa ja edistää näin sivistystä ja koulutuksen
laatua ja tasoa toiminta-alueellaan.
3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii jäseniä, voi
järjestää juhlia, tiedotustilaisuuksia, kursseja ja muuta
koulutusta ja tekee aloitteita viranomaisille. Toimintansa
tukemiseksi yhdistys järjestää arpajaisia, myyjäisiä sekä voi
harjoittaa ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen
tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä
taloudellisesti vähäarvoisena.
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, asianomaisella luvalla panna toimeen rahankeräyksiä ja
omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
4 §
Yhdistyksen jäseniksi otetaan evankelis-luterilaista uskoa
tunnustavia henkilöitä ja he ovat joko
1. vakinaisia jäseniä, jotka maksavat jäsenmaksunsa kertakaikkisena.
2. vuosijäseniä, jotka maksavat jäsenmaksunsa vuosittain.
Yhdistyksen kannatusjäseninä, jotka maksavat vuosittaisen
kannatusjäsenmaksun ja joilla on puheoikeus yhdistyksen
kokouksissa, voivat olla sekä fyysiset, että juridiset henkilöt.
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on
tukenut opiston toimintaa lahjoituksin tai avustuksin tai on
tehnyt opistolle muita huomattavia palveluksia. Kunniajäsen ei
suorita jäsenmaksua. Hänellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen
kokouksissa
Jos jäsen ei maksa jäsenmaksuaan tai muuten esiintyy yhdistyksen
sääntöjen ja periaatteiden vastaisesti, hänet voidaan erottaa
yhdistyksestä.
Jäsenen ottaminen ja erottaminen on johtokunnan asia.
5 §
Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu 6
jäsentä ja 3 varajäsentä. Jäsenet valitaan syyskokouksessa
kolmeksi vuodeksi ja heistä eroaa vuosittain kolmasosa (1/3)
varsinaisista sekä varajäsenistä.
Johtokunta valitsee kalenterivuosittain keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Opiston rehtori toimii

johtokunnan sihteerinä.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään 4 jäsentä tai varajäsentä ovat
saapuvilla. Johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
6 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme
viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle
7 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-huhtikuun aikana.
Kokouksessa
1 käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastajien lausunto.
2 päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille.
3. päätetään jäsenmaksun suuruus ja keskustellaan ja päätetään
muista yhdistystä koskevista asioista.
Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään loka-joulukuussa,
1 vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä 5§ asettamissa
rajoissa seuraavalle kalenterivuodelle
2 valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
3 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle tilivuodelle
4 käsitellään johtokunnan esitys seuraavan vuoden talousarvioksi
5.päätetään mihin määrään johtokunta saa seuraavan vuoden aikana
tehdä sitoumuksia
6 keskustellaan ja päätetään muista yhdistystä koskevista
asioista.
Yhdistys kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen, milloin yhdistyksen
kokous niin päättää tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä
kirjallisesti.
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle johtokunta ilmoituksella,
joka on julkaistava johtokunnan päättämässä sanomalehdessä
vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, tai
varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.
9 §
Yhdistys purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat,
sitten kun lainsäädännön edellyttämä valtion varojen palautus on
suoritettu ja opiston henkilökunnan eläke-edut ja muut
lakimääräiset maksut on turvattu, yhdistyksen kokouksen
päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

10 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen
purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden
välillä on vähintään kaksi kuukautta. Ainakin toisen niistä
tulee olla yhdistyksen vuosikokous. Kummassakin kokouksessa
päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista
äänistä.
11 §
Muutoin noudatetaan asiaa koskevia lakeja ja asetuksia.

(Karstulan Evankelisen Kansanopiston Kannatusyhdistys ry.n uudet
säännöt on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä
syyskokouksessa 29.11.2007 ja sääntömääräisessä vuosikokouksessa
13.3.2008).

