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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pernajan Agricola-seura ry, Agricola-sällskapet
i Pernå rf ja sen kotipaikka on Loviisa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Mikael Agricolan ja hänen elämäntyönsä
esiintuominen ja tunnetuksi tekeminen hänen synnyinseudullaan sekä
paikkakunnan kulttuuritarjonnan lisääminen kirjallisuus-, taide- ja
musiikkitapahtumien muodossa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys perustaa ja ylläpitää
Agricola-kävelyreittiä ja Agricola-museonäyttelyjä, julkaisee
Agricolaan liittyvää aineistoa, järjestää kurssi- ja
opetustoimintaa, valmistaa käsityöhön, musiikkiin, kuvanauhoihin,
kirjallisuuteen ja näyttämöalaan kuuluvia, Agricolaan liittyviä
tuotteita sekä harjoittaa tiedotustoimintaa. Lisäksi yhdistys
järjestää erilaisia kulttuuritilaisuuksia, mm. pienimuotoisia
juhlallisuuksia, iltamia, konsertteja ja matkoja jäsenilleen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään vuotuisen
jäsenmaksun, voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja
avustuksia sekä järjestä asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja
arpajaisia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi
jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Uudet jäsenet
hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuulu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 4
varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.



Sivu: 2(3)

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitävaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
sihteeri, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan
toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on yksi (1) vuosikokous.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään keväällä tammikuu-toukokuu välisenä
aikana.
Ylimääräinen vuosikokous voidaan pitää hallituksen päätöksellä 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
hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä
varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä ei ole
äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postituilla kirjeillä
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tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Hyväksytään toimintakertomus
6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus
8. Hyväksytään toimintasuunnitelma
9. Päätetään jäsenmaksun ja kannattavan jäsenen jäsenmaksun
suuruudesta
10. Hyväksytään talousarvio tulevalle kaudelle
11. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
12. Valitaan toiminnantarkastajat
13. Muut esille tulevat asiat
14. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

12. 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 -  tai jos se lakkautetaan -  yhdistyksen
varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen
purkamisesta päättävässä kokouksessa määrättävällä tavalla. Museon
esineistö lahjoitetaan paikkakunnan aluevastuumuseolle.


