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1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Turun Torkkelin Kilta, ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä
Killaksi.
2§ Killan tarkoitus ja toiminnan laatu
Killan tarkoituksena on menetetyn Viipurin kulttuuriperinnön vaaliminen, tutkiminen ja tunnetuksi tekeminen
sekä sen entisen asujaimiston historian selvittäminen.
Kilta toimii kotiseututunteen ylläpitäjänä ja yhdyssiteenä
Viipurista ja muualta Karjalasta muuttaneiden karjalaisten
välillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kilta tekee selvityksiä ja tutkimuksia, järjestää esitelmätilaisuuksia ja
juhlia sekä harjoittaa tiedotustoimintaa. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia. Toimintansa tukemiseksi Kilta voi
asianmukaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia, keräyksiä ja myyjäisiä.
3§ Jäsenet ja jäsenmaksu
Killan varsinaisia jäseniä ovat ne henkilöt, jotka hallitus
hyväksyy jäseniksi, sekä kannattajajäsenet, joita ovat
hallituksen hyväksymät yksityishenkilöt tai oikeuskelpoiset
yhteisöt ja säätiöt. Kunniajäsen valitaan Killan varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa hallituksen esittämän
ehdotuksen pohjalta. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa
jäsenmaksua. Hallitus nimittää kunniapuheenjohtajan.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
päättää vuosikokous.
4§ Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota Killasta ilmoittamalla kirjallisesti siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla Killan kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
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Jäsen, joka on kahden vuoden ajan kirjallisesta muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa,
voidaan katsoa eronneeksi hallituksen päätöksellä.
5§ Killan hallitus
Killan asioita hoitaa hallitus, Killan hallituksen muodostavat vuosikokouksessa valitut vuodeksi kerrallaan valitut
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja heidän lisäkseen 3 7 muuta jäsentä, jotka valitaan aina kahdeksi vuodeksi.
Jäsenistä puolet tai lähinnä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen vuoden jälkeen erovuoroiset valitaan
arvalla ja sitten vuoron mukaan. Erovuoroinen hallituksen
jäsen voidaan valita uudelleen.
Varsinaisten jäsenten lisäksi vuosikokouksessa hallitukseen
valitaan vuodeksi kerrallaan 0 - 3 varajäsentä. Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa aina läsnäolo- ja puheoikeus. Varajäsen voi osallistua päätöksentekoon vain, jos
varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen tai
jäävää itsensä päätöksenteosta.
Hallitus valitsee 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 sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna
on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Killan vuosikokous määrää hallituksen ehdotuksesta palkkiot, joita pidetään tarpeellisena hallinnon ylläpitämiseksi.
Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijoiden nimet, esillä olleet asiat ja tehdyt päätökset.
Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan määräaikaisia toimikuntia ja nimetä vastuuhenkilöt tehtäviin.
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6§ Killan nimen kirjoittaminen
Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi
hallituksen jäsentä yhdessä.
7§ Tilikausi ja tilintarkastus
Killan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös toimitetaan
toiminnantarkastajille helmikuun 1. päivään mennessä,
joiden on ennen maaliskuun 1. päivää annettava
hallitukselle kertomus tilintarkastuksesta.
8§ Killan kokoukset
Killan vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun Killan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) Killan jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Tällaisessa kokouksessa käsitellään ainoastaan ne
asiat, jotka on kokouskutsussa mainittu. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Killan kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni.
Killan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)

kokouksen avaus

2)

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3)

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4)

hyväksytään kokouksen työjärjestys

5)

esitellään tilinpäätös ja vuosikertomus sekä
toiminnantarkastajien lausunto

6)

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
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7)

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
sekä jäsenmaksun suuruus erikseen varsinaisille ja
kannatusjäsenille sekä päätetään hallinnon ylläpitämiseksi tarvittavista palkkioista

8)

hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vaali sekä hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

9)

kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan vaali alkavaa tilivuotta
varten

10)

asiat, jotka hallitus tai Killan jäsenet ovat
esittäneet ja hallitus on valmistellut

11)

kokouksen päättäminen

Kun Killan kokouksissa äänestys on tarpeen, ratkaistaan asiat,
joista ei ole toisin määrätty, yksinkertaisella äänten
enemmistöllä.
Vaalit toimitetaan käsiäänestyksenä ellei joku vaadi
äänestystä suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee
arpa.
Killan kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana,
mikäli hallitus on tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja
antanut ohjeet osallistumisesta.
9§ Killan kokousten koollekutsuminen
Kutsu Killan varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin on
ilmoitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköisellä
medialla.
10§ Killan sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Killan purkamisesta on
tehtävä Killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.

4/5

Turun Torkkelin Kilta ry
Säännöt
11§ Varojen käyttö Killan purkautuessa
Killan purkautuessa käytetään Killan varat purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla Killan
toimintamuotoja lähellä olevaan tarkoitukseen. Killan
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.
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