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Miilu 27.3.1974

Sonkajärvi-seura toimii
Viime syksynä perustetusta Sonkajärvi-seurasta ei talven mittaan ole julkisuudessa paljon kuulunut.
Seura ei kuitenkaan ole ollut kokonaan toimettomana, vaikka talvisydän kieltämättä onkin merkinnyt
hiljaista kautta. Jotakin Sonkajärvi-seura on toki saanut jo aikaan. Kuntaan on seuran aloitteesta
perustettu matkailuasiamiehen toimi, maaliskuun alusta lukien sivutoimisena, kesäkuun alusta
kokopäivätoimisena. Kotiseutuarkiston kokoaminen on niin ikään pantu alulle. Suunnitelmia kevään
ja kesän toiminnasta on kaavailtu. Sonkajärvi-seuran johtokunta kokoontuu huomenna Tetrimäessä
ja ylihuomenna 29. maaliskuuta pidetään seuran vuosikokous keskuskoululla. Kevään ja kesän
toimintasuunnitelmat lyödään lukkoon. Toivotaan mahdollisimman monen kuntalaisen saapuvan
kokoukseen, jotta Sonkajärvi-seurasta nimensä mukaisesti kehittyisi koko pitäjää yhdistävä
kotiseutuhengen ilmentymä.
Sonkajärvi-seuran säännöt
1 § Yhdistyksen nimi on Sonkajärvi-seura ja sen kotipaikka on Sonkajärven kunta.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sonkajärveläisten henkistä ja aineellista hyvinvointia voimistamalla pitäjäläisten yhteenkuuluvuuden tunnetta -lisäämällä kotiseudun arvostusta edistämällä kulttuuritoimintaa -kehittämällä pitäjään soveltuvia elinkeinoja -pitämällä yhteyttä
kotiseudultaan pois muuttaneisiin sonkajärveläisiin
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys -kerää, tallentaa ja tutkii pitäjän menneisyydestä
kertovaa aineistoa -tekee eri elinkeinoja, erityisesti matkailua edistäviä suunnitelmia ja aloitteita pyrkii edistämään ympäristönsuojelua -järjestää kursseja, neuvottelutilaisuuksia, kokouksia ja juhlia
sekä harjoittaa kirjallista tiedotustoimintaa -muodostaa tarvittaessa erikoisaloja varten toimikuntia kantaa jäseniltään jäsenmaksuja ja ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia -voi järjestää arpajaisia
ja harjoittaa luvallista liiketoimintaa
4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Sonkajärven kunnan nykyinen tai entinen asukas, joka
haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy
5 § Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia ja kannattavia jäseniä. Kunniajäsenekseen yhdistys voi
vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.
Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus
määrätään vuosikokouksessa. Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus.
6 § Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu
puheenjohtaja ja kahdeksan kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensi
kerran arvan perusteella. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, paitsi vaaleissa arpa.
7 § Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat, jotka voidaan valita myös johtokunnan
ulkopuolelta. Juoksevien asioiden hoitoa varten johtokunta voi asettaa keskuudestaan
työvaliokunnan, jonka valtuudet määrää johtokunta.
8 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä,
juoksevissa asioissa sihteeri yksin.
9 § Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi
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tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
10 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä
tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
11 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa johtokunnan lähemmin määräämänä
aikana. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään
kaksikymmentä yhdistyksen jäsentä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian
käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen
kokousta ilmoituksella Sonkajärven paikallislehdessä.
12 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1)Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa 2)esitetään yhdistykselle vuosikertomus 3)esitetään yhdistyksen
tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle 4)päätetään jäsenmaksun suuruudesta 5)
hyväksytään tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten 6)valitaan yhdistykselle puheenjohtaja 7)
valitaan neljä jäsentä johtokuntaan erovuoroisten tilalle 8)valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille
kaksi varamiestä kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan 9)päätetään muista johtokunnan tai
jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 §:n ja yhdistyslain 14 §:n
määräykset.
13 § Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan
päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä
kirjallisen esityksen johtokunnalle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että johtokunta ehtii antaa siitä
lausuntonsa.
14 § ???
15 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa
mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.
16 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä
yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat
käytettävä tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen
päätöksen mukaan.
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