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Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt
Yhdistyksen nimi
1§
Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y.
Yhdistyksen kotipaikka
2§
Yhdistyksen kotipaikka on Lieksan kaupunki.

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
3§
Yhdistyksen tarkoituksena on:
edistää vaarakarjalaisen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelua ja hoitoa, Kolin
alueen luonnon ja kulttuurin tutkimusta, ympäristökasvatustoimintaa,
ympäristövalistusta ja luonto- ja kulttuurimatkailun yleisiä edellytyksiä alueella,
huomioon ottaen luonnonsuojelulliset näkökohdat, sekä tukea valtion omistaman ja
(31.12.2007 asti Metsäntutkimuslaitoksen) Metsähallituksen ylläpitämän Kolin
kansallispuiston toimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
.
1) tekee tunnetuksi Kolin kansallispuistoa ja Kolin aluetta;
2) järjestää voittoa tavoittelematta Kolin kansallispuistoon ja sen valtion
omistamaan ja (31.12.2007 asti Metsäntutkimuslaitoksen) Metsähallituksen
ylläpitämään luontokeskukseen liittyvää vapaaehtoista opastustoimintaa sekä
luonnon suojeluun ja kestävään luonnonkäyttöön liittyviä näyttelyitä, tapahtumia ja
leirejä;
3) osallistuu kansallispuistojen lähialueella asuvien ihmisten ja yhteisöjen väliseen
yhteistoimintaan ja pitää yhteyttä muissa maissa toimiviin vastaavan tyyppisiin
yhteisöihin;
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4) myöntää tunnustuspalkintoja vaarakarjalaisen luonnon hoidossa ja suojelussa
ansioituneille henkilöille;
5) harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa;
6) toimii yhteistyössä Kolin kansallispuiston hoidosta ja suojelusta vastaavien
viranomaisten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi
1) yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja
hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää
arpajaisia ja rahankeräyksiä;
2) yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa, kutakin enintään yhdessä
liikepaikassa sekä kansallispuistoon liittyvien muistoesineiden myyntiä;
3) yhdistys voi ylläpitää opastuspistettä luontokeskuksen tiloissa.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion
hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa
muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Jäsenistö
4§
Yhdistyksen jäseniä ovat
1. Varsinaiset jäsenet,
2. Kannattajajäsenet ja
3. Kunniajäsenet
Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.
Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa kannattaa yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus. Kunniajäsenet
kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta
yhdistyksen kokouksissa. Jäsenyys alkaa siitä ajankohdasta, kun se on hyväksytty.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti
osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä.
5§
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Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyslain 14 §:n mukaisesti.

Maksut
6§
Yhdistykselle suoritettavat maksut ovat
1. Liittymismaksu
2. Vuotuinen jäsenmaksu
Yhdistykselle suoritettavista maksuista päättää yhdistyksen syyskokous. Varsinaiset jäsenet
maksavat liittymismaksun. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat
syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun. Liittymismaksu ja vuotuinen
jäsenmaksu voidaan määrätä henkilöjäsenille ja yhteisöjäsenille eri suuruiseksi.
Kunniajäsenelle ei määrätä liittymismaksua eikä jäsenmaksua.
Jäsenmaksun laiminlyönyt jäsen ei saa käyttää yhdistyksen jäsenilleen antamia palveluksia.

Jäsenten oikeudet
7§
Jäsenmaksunsa suorittaneella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa
äänioikeus.
Jokaisella yhdistyksen äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni.
Yhteisöjäsen voi käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

Yhdistyksen kokoukset
8§
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään
ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi hallitus voi
tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen
kokous koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli vähintään kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten
vaatii. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko
ilmoittamalla kirjeellä jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää.
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Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
9§
Yhdistyksen kevätkokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto;
4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille sekä
5. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys
vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa
kevätkokoukselle esittää, huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.
10 §
Yhdistyksen syyskokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä liittymismaksun
suuruus;
5. päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
6. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio;
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi;
8. valitaan hallituksen jäsenet;
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja
hallintoa;
10. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 8 §:n mukaisesti sekä
11. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys
vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa
syyskokoukselle esittää, huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Yhdistyksen hallitus
11 §
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon
kuuluu yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä neljä (4) kahdeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja neljä henkilökohtaista
varajäsentä siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla
erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

5
Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten hallitukselle vastuunalaisia,
pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
12 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi
yhdessä sihteerin kanssa.
Talous
13 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään
kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava
tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen
kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
14 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa.
Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa
(3/4) annetuista äänistä.
15 §
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa,
joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen
saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
16 §
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista
edistävään toimintaan sen mukaan kuin yhdistyksen purkamisesta päättävä viimeinen
kokous päättää. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

