
1 § 
Yhdistyksen nimi on Karjalan Retkeilijät ja kotipaikka Joensuu. Yhdistyksestä käytetään 
näissä säännöissä nimitystä seura.    
 
2 § 
Seuran tarkoituksena on Työväen Retkeilyliiton jäsenseurana edistää retkeilyä ja luonnossa 
liikkumista sekä näihin liittyvää valistus- ja järjestötoimintaa jäsentensä ja muiden 
kansalaisten keskuudessa. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää retkiä, koulutusta, seminaareja ja muuta 
seuran tarkoitusta edistävää järjestötoimintaa. Toiminnassa otetaan huomioon luonnon arvot 
ja kestävä kehitys. 
 
Seura toimii yhteistyössä kaikkien seuran tarkoitusta edistävien tahojen kanssa. 
 
Seura toimii Patvinsuon kansallispuiston ystäväyhdistyksenä yhteistyössä Metsähallituksen 
kanssa. 
 
3 § 
Seura voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa toimintaansa 
varten tarpeellisia kiinteistöjä. Seura voi harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja 
ravitsemusliikettä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna 
arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan. 
    
4 § 
Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen, jonka seuran hallitus jäseneksi hyväksyy. 
Hallitus voi hyväksyä seuran kannatusjäseneksi sekä yksityisiä henkilöitä että 
oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat yhdistyksen hyväksymää kannatusjäsenmaksua. 
Seura voi kutsua kunniajäseniä ja palkita pitkäaikaisen ansioituneen jäsenen 
vapaajäsenyydellä. 
 
5 § 
Seuran jäsenen on suoritettava seuralle liittymis- ja jäsenmaksua, joiden määrästä ja 
maksutavasta ja – ajasta päätetään seuran syyskokouksessa seuraavaa kalenterivuotta varten. 
 
6 § 
Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on ilmoitettava siitä hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki näiden sääntöjen 
perusteella asetetut jäsenmaksut eroamisvuoden loppuun asti. Hallitus voi erottaa seurasta 
jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai laiminlyö jäsenmaksun 
suorittamisen määräaikana taikka muulla tavoin vahingoittaa seuran toimintaa. 
 
7 § 
Seuran varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. 
 
Vuosittain maalis-huhtikuussa pidettävän kevätkokouksen tehtävänä on: 
1) valita kokouksen toimihenkilöt, 
2) käsitellä hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien 



antama lausunto ja vahvistaa tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta, 
3) päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, 
4) käsitellä hallituksen kevätkokoukselle valmistavat esitykset sekä ne jäsenten esitykset, 
jotka vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta on jätetty hallituksen valmisteltaviksi, 
sekä 
5) päättää muista näiden sääntöjen mukaan kevätkokouksen päätettäväksi kuuluvista 
asioista. 
 
Vuosittain loka-marraskuussa pidettävän syyskokouksen tehtävänä on: 
1) valita kokouksen toimihenkilöt, 
2) hyväksyä talousarvio ja päättää liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta sekä tilitystavasta 
ja – ajasta seuraavaa kalenterivuotta varten, 
3) hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten, 
4) valita hallituksen puheenjohtaja, yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä muut hallituksen 
jäsenet seuraavaa kalenterivuotta varten, 
5) valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaa kalenterivuotta 
varten, 
6) valita seuran edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen vuosi- ja muihin kokouksiin, sekä 
7) käsitellä muut hallituksen mahdollisesti esittämät asiat. 
 
8 § 
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Seuran kutsuu 
koolle hallitus sen sanomalehden välityksellä, jonka syyskokous kutakin kalenterivuotta 
varten ilmoituslehdeksi ottaa, tai seuran omassa jäsenlehdessä tai kiertokirjeessä vähintään 
seitsemän päivää ennen kokousta. 
 
9 § 
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu 
hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa ja 3-7 muuta jäsentä. 
Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja 
rahastonhoitajan. Hallituksen ulkopuolelta valituilla rahastonhoitajalla ja sihteerillä on 
hallituksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus, mutta ei  äänioikeutta. 
 
Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava 
yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on 
lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä. 
 
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen 
vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla. Kutsu hallituksen kokoukseen 
on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai suullisesti vähintään kolme päivää ennen 
kokousta. 
 
10 § 
Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. 
 



Hallituksen on jätettävä päättyneen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös 
toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 
 
11 § 
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin 
kanssa. Hallitus voi erikseen antaa nimenkirjoitusoikeuden taloudenhoitajalle tai muullekin 
henkilölle päätöksessä mainittua tehtävää varten. 
 
12 § 
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on pätevä, jos sitä on 
kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. 
 
13 § 
Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, on jäljellä oleva omaisuus ja varat luovutettava 
Työväen Retkeilyliitto r.y:lle. 
 
 
 


