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LæstadiusMuseon Ystävät 
Yhdistyksen säännöt 

 
Säännöt hyväksytty perustavassa kokouksessa 19.11.2008 

 
Muutettu ylimääräisessä kokouksessa 07.07.2011 (2. laitos)  

(§3 Toimintavuosi, §6 Vuosikokous) 
 
§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 Yhdistyksen nimi on LæstadiusMuseon Ystävät ja se on yleishyödyllinen aatteellinen 

yhdistys, jonka kotipaikka on Pajalan kunta, Ruotsi. 
 
§2 Yhdistyksen tarkoitus 
 Yhdistyksen tarkoituksena on elvyttää, tukea ja vahvistaa Læstadius-museon toimintaa, 

välittää tietoa rovasti Lars Levi Læstadiuksen ja hänen vaimonsa Brita-Kaisan elämästä 
ja toiminnasta, sekä tehdä tämä heidän hengessään. 

 
Tarkoitusperänsä toteuttamiseksi yhdistys haluaa 
1) toimia yhteistyössä Pajalan kunnan ja pastoraatin sekä tarkoitusperää tukevien 

järjestöjen kanssa  
2) osallistua museon kehitystyöhön 
3) tukea museon kurssi- ja koulutustoimintaa ja muita sen tarkoitusta edistäviä 

toimenpiteitä 
4) harjoittaa julkaisutoimintaa 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 
1) hakea avustuksia ja muita määrärahoja  
2) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, joille on hankittu asiaankuuluvat luvat 
3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja 

 
§3 Toimintavuosi 
 Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1. toukokuuta – 30. huhtikuuta. 
 
§4 Jäsenyys 
 Yhdistyksen jäsenyyden voi saada jokainen joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja 

säännöt. Jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai yhteisö joka haluaa tukea 
yhdistyksen tarkoitusperää ja toimintaa. Erityistapauksissa yhdistys voi kutsua 
ansioituneen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi. 

 
 Johtokunta voi erottaa yhdistyksen jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen 

jäsenmaksun suorittamatta, tai muutoin on laiminlyönyt yhdistyksen sääntöjen ja 
tarkoituksen mukaisia velvoitteitaan. 

 
§5 Jäsenmaksu 
 Jäsen suorittaa vuosimaksuna tai kertamaksuna (pysyväisjäsenyydestä) vuosikokouksen 
         vahvistaman summan. 
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§6 Vuosikokous 
 Sääntömääräinen vuosikokous on pidettävä viimeistään heinäkuussa. Kutsu 

vuosikokoukseen annetaan jäsenille tiedoksi viimeistään 14 päivää ennen kokousta 
kirjeitse, sähköpostitse, ilmoittamalla paikallislehdistössä tai yhdistyksen kotisivulla. 

 
 Äänioikeutettu sääntömääräisessä vuosikokouksessa on läsnä oleva jäsen, joka on 

suorittanut jäsenmaksun. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään 
yksinkertaisella enemmistöllä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan. 

 
 Jäsenen joka haluaa ottaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti 

ilmoitettava tästä johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia ehtii mukaan 
kokouskutsuun. 

 
 Yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 1.   Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 2.   Kysymys kokouksen asianmukaisesta koollekutsumisesta 
 3.   Kahden tarkistushenkilön valinta tarkistamaan pöytäkirja puheenjohtajan ohella 
 4.   Johtokunnan vuosikertomus, taselaskelma sekä tilintarkastajien kertomus 
 5.   Kysymys johtokunnan vastuuvapaudesta 
 6.   Puheenjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten vaali 
 7.   Kahden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valinta kahdeksi vuodeksi 
 8.   Vaalivaliokunnan valinta 
 9.   Jäsenmaksujen vahvistaminen 
 10. Kustannus- ja matkakorvausten sekä mahdollisten palkkioiden vahvistaminen 
 11. Tulevan vuoden toimintasuunnitelman esittely  
 12. Muut asiat 
 
 
§7 Ylimääräinen kokous 
 Ylimääräinen kokous pidetään kun johtokunta tai tilintarkastaja katsoo sen aiheelliseksi 

tai jos ainakin 40% yhdistyksen jäsenistä pyytää sitä. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen 
lähetetään viimeistään kaksi viikkoa ennen sen pitämistä. Kutsusta on käytävä ilmi 
perustelu ylimääräisen kokouksen pitämiselle.  

 
 
§8 Johtokunta 
 Yhdistyksen asioita hoitaa ja edustaa johtokunta. Johtokunnan jäsenet valitaan 

vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja sen tulee koostua puheenjohtajasta ja 
neljästä (4) vakinaisesta jäsenestä sekä kahdesta (2) varajäsenestä. 

 Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja kassanhoitajan.   
 Museonjohtaja voidaan kutsua lisäjäseneksi johtokuntaan. 
 Johtokunnalla on oltava vähintään kaksi pöytäkirjaan merkittyä kokousta vuodessa. 
 Johtokunnan kokous on päätösvaltainen jos kaikki sen jäsenet on kutsuttu ja vähintään 

neljä jäsentä/varajäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajalla on 
ratkaisuääni. 
Johtokunnan on myös: 
- vahvistettava tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma 
- laadittava vuosikertomus, tuloslaskelma ja taselaskelma 
- hyväksyttävä jäsenet ja pidettävä jäsenluetteloa 
- hoidettava yhteydet jäseniin, rahoittajiin ja muihin yhteistyökumppaneihin 
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 Yhdistyksen toiminimen merkitsee puheenjohtaja ja kassanhoitaja kumpikin erikseen 
 
  §9   Tilintarkastus  
 Kassanhoitajan on viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta jätettävä tilintarkastajille 

tarpeelliset asiapaperit. Tilintarkastuskertomus on jätettävä johtokunnalle viimeistään 
viikkoa ennen vuosikokousta.  

 
 
§10  Sääntömuutos  
 Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan vähintään 2/3 läsnäolevan 

äänioikeutetun päätös vuosikokouksessa tai yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa.  
 
 
§11 Yhdistyksen lakkauttaminen 
 Yhdistyksen lakkauttamiseksi vaaditaan päätökset kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, 

joista toisen on oltava sääntömääräinen vuosikokous. Näiden kokousten välillä on oltava  
vähintään  45 päivää.  

 Päätös yhdistyksen lakkauttamisesta vaatii, että kaksi kolmannesta läsnä olevista 
jäsenistä ovat yksimielisiä päätöksestä. 

 Yhdistyksen tultua lakkautetuksi lankeavat kaikki sen varat Pajalan Laestadius-
museolle.  

 


