
 Isa Asp seura r.y:n

Säännöt

1& Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on  Isa Asp seura r.y. ja sen kotipaikka on Puolanka

2& Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ensimmäisen suomenkielisen
naislyyrikon, Isa Aspin elämäntyötä, kansallisen itsetunnon kohottajana,
suomalaisuusaatteen ( fennomanian ) herättäjänä ja suomenkielen kirjallisena
ilmaisijana, runoilijana ja innostajana sekä kulttuuriperinnön jättäjänä.

Tarkoituksensa ylläpitämiseksi yhdistys

- tekee tunnetuksi Isa Aspin elämäntyötä ja tuotantoa
- vaalii kulttuuriperintöä, järjestää runotapahtumia runouden tiedon
  syventämiseksi, sanallisen ja ilmaisullisen runouden tukemiseksi ja
  innostamiseksi kaikenikäisille ihmisille.
- harjoittaa ja tekee tutkimus- tiedotus ja julkaisutoimintaa
- tekee aloitteita eri viranomaisille, yhteisöille ja yhdistyksille kulttuurin
  vaalimiseksi
- jakaa stipendejä lahjakkaille, vähävaraisille kainuulaisille suullisen ja kirjallisen
  ilmaisun opiskelijoille, ensisijaisesti runouden alalla, mutta myös laaja-alaisemmin
  korkean taiteen ja kulttuurin tekijöille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testämentteja,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä panna toimeen
asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3& Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Ainaisjäsen on jäsen, joka suorittaa vuosikokouksen päättämän ainaisjäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut
Isa Aspin elämäntyötä tai yhdistyksen toimintaa.



4& Jäsenen eroaminen ja erottaminen

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

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsen-
maksun suorittamatta tai muutoin jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän 
yhdistykseen liittymisellään on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5& Jäsenmaksu

Varsinaiselta jäseneltä ja kannattavalta jäseneltä peritään vuotuinen jäsenmaksu
joidenka suuruudesta, samoin kuin ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää 
vuosikokous. Kannatusjäsenmaksu voi olla erisuuruinen henkilöille ja yhteisöille.
Kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

6& Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheen-
johtaja ja viidestä ( 5 ) kahdeksaan ( 8 ) varsinaista jäsentä ja viidestä ( 5 ) kahdeksaan
( 8 ) varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia.

Hallituksen toimikausi on vuosikousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä kutsuu keskuudestaan tai
hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa 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 mukaanluettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7& Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri, kaksi aina yhdessä.



8& Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on
annettava tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään 2 viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.

9& Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-
huhtikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on hallitukselle esitetty.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella hyväksytyllä jäsenellä, samoinkuin 
ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla
jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöt toisin määrää, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Ääänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10& Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemää vuorokautta
ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai
julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11& Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
    tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.



3. Todetaan kokuksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokuksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
    hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään
    jäsenmaksun, kannatusjäsenmaksun ja ainaisjäsenen jäsenmaksun
    suuruudesta

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

10. Valitaan kaksi ( 2 ) tilintarkastajaa ja heille kaksi ( 2 ) varatilintarkastajaa

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa
kasiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin,
että hallitus voi valmistella asian ja sisällyttää sen yhdistyksen kokoukseen.

12& Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme 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.


