LÄNSI-KYMEN KULTTUURITIEYHDISTYS RY

SÄÄNNÖT

§ 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistys ja sen kotikunta on Kouvola.
§ 2. TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistys edistää ja kehittää Kymijoen varren länsirannan puoleisella, Ruotsin kuningaskunnan
itärajan rajaseutuna vuosina 1743-1809 olleella Kymenlaaksoon ja Loviisaan kuuluvalla alueella
sekä siihen rajautuvalla Kymijoen osuudella ja Ahvenkosken lahdella
-

-

näiden alueiden kulttuurihistoriallisten kohteiden, historian, vanhojen kulkuväylien ja
kulkuneuvojen sekä ruoka-, puutarha-, käsityö- ja markkinaperinteiden vaalimista,
arvostusta ja tunnetuksi tekemistä
näillä alueilla esitettävän taiteen tunnetuksi tekemistä
Länsi-Kymen Kulttuuritien tunnetuksi tekemistä kulttuurimatkailukohteena
jäsentensä sekä Länsi-Kymen Kulttuuritien varrella olevien kaupunkien, kuntien ja edellä
mainittujen alojen muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
- toimii apuyhdyslinkkinä viranomaislupa- ja viranomaislausuntohallintoon
- laatii ja toteuttaa yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä hankealoitteita ja hankesuunnitelmia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimialueellaan
- järjestää taide- ja kulttuuritapahtumia ja -esityksiä sekä niihin sopivia juhlia
- valmistaa ja myydä Länsi-Kymen Kulttuuritien tapahtumiin sopivia oheistuotteita, asettaa
tapahtumiensa yhteydestä vuokrattavaksi myyntipaikkoja ja myydä yhdistyksen painojulkaisujen sekä sähköisen infoaineiston yhteyteen ilmoitustilaa
- järjestää myyjäisiä ja arpajaisia ja hankkia toimintansa tueksi kannatusjäseniä
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistys pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja harjoittaen.
§ 3. YHDISTYKSEN JÄSENET JA JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen
yhteisö ja säätiö, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö,
jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Vain varsinaiset jäsenet käyttävät yhdistyksen kokouksissa ääni- ja aloiteoikeutta ja voivat tulla

valituiksi yhdistyksen hallitukseen. Jäsenyys edellyttää vuosittaista jäsenmaksun maksamista sekä
yhdistyksen päättävien ja hallintoelinten tekemien päätösten noudattamista.
Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen perustajat ovat varsinaisia jäseniä. Muulloin varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet
hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Varsinainen jäsen maksaa liittymismaksun ja
vuosittaisen jäsenmaksun. Kannatusjäsenten vuosittaisen jäsenmaksun ollessa varsinaisen
jäsenen jäsenmaksua korkeampi kannatusjäsenille ei aseteta erillistä liittymismaksua.
Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja jäsenyyteen mahdollisesti liittyvistä etuisuuksista
päättää yhdistyksen syyskokous.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kokouksessa henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen on vapautettu yhdistyksen
jäsenmaksusta ja hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
§ 4. YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen hallitus voi päättää vuosittaisen jäsenmaksunsa maksamatta jättäneen jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsenmaksu on jätetty maksamatta kuuden kuukauden ajan maksun
eräpäivästä.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä myös, jos jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä
tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
§ 5. YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-7 varsinaista jäsentä sekä
0-2 varajäsentä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan Loviisan kaupungin ja
Kouvolan Elimäen välisen Länsi-Kymen Kulttuuritien reitin varresta niin, että Loviisan ja Kouvolan
alueilta valitaan hallitukseen tavoitteellisesti sama määrä jäseniä.
Jos Länsi-Kymen Kulttuuritien matkailureittiä ja yhteistyöjoukkoa laajennetaan yhdistyksen
toimesta nykyisen Iitin kunnan alueelle, sieltä pyritään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten enimmäismäärää ylittämättä valitsemaan hallitukseen lisäksi 2 varsinaista jäsentä ja
heille 0-1 varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja sopii heidän kanssaan yhdistyslain mukaisesta tehtävien hoidosta.

Syyskokouksessa valittavan hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen
olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
§ 6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
§ 7. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen
yhdistyksen kevätkokousta, ja toiminnantarkastajan tulee antaa niistä kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on syyskokousten välinen aika.
§ 8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmimaaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä
on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. kokouksen päättäminen.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. kokouksen päättäminen.
§ 9. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla paperikirjeillä tai sähköpostikutsuina.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

§ 10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

