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Alkuperäiset säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 26.09.2003.  
Uudistetut säännöt on puitu ja hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 17.04.2019. 

 
 
 
1§ Nimi ja kotipaikka  
 
Yhdistyksen nimi on Tähtitieteellinen yhdistys Corona Borealis, ja sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.  
 
 
2§ Tarkoitus ja toiminta 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä tähtitiedettä harrastavien kansalaisten välillä ja levittää tähti-
tieteen harrastusta ja tietoutta Rovaniemellä ja Lapissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä 
ja keskustelutilaisuuksia sekä kerhotoimintaa, harjoittaa julkaisu- ja muuta valistustoimintaa sekä tekee alaansa 
liittyviä aloitteita ja esityksiä. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kantaa pääsymaksuja järjestämistään huvi-, juhla- ja muista samantapaisista 
tilaisuuksista, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan 
arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.  
 
 
3§ Jäsenet  
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen tähtiharrastuksesta kiinnostunut henkilö ja yhteisöjäseneksi 
oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannattajajäseneksi kutsutaan varsinaista jäsentä, joka maksaa vähintään kaksin-
kertaista varsinaisen jäsenen jäsenmaksua. 
 
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja tarvittaessa erottaa yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos hän 
rikkoo yhdistyksen toiminnassa räikeästi hyviä tapoja tai lakia, vaikeuttaa tahallisesti yhdistyksen toimintaa tai jättää 
muistutuksen jälkeenkin jäsenvelvoitteensa hoitamatta. 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka 
ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
  
Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosikokouksessa. 
 
 
4§ Hallitus  
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut viisi (5) jäsentä, joista eniten ääniä saanut 
on puheenjohtaja; mikäli eniten ääniä saaneita on useita, hallitus valitsee heidän keskuudestaan puheenjohtajan. 
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja varapuheenjohtajan sekä nimittää rahastonhoitajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt. 
 



Hallituksen jäsenten tulee olla 15 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi (1. tam-
mikuuta – 31. joulukuuta). 
 
Yhdistyksen hallituksen jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä hallitukselle kirjallisesti. Eroavalle hallituksen 
jäsenelle myönnetään vastuuvapaus eroanomuksen hyväksymisen jälkeen. Yhdistyksen kokous voi erottaa halli-
tuksen jäsenen yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 
puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 
 
 
5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 
Hallitus voi myös määrätä yksittäisen jäsenensä kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. 
 
 
6§ Tilit 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi (1. tammikuuta – 31. joulukuuta). Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilin-
tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 
 
 
7§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen 
 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen 
kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikka-
kunnalla ja toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä taikka yhdistyksen julkisessa sähköisessä mediassa. 
 
 
8§ Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa. 
  
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 
kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoi-
tettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 
 
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. 
 
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. 
 
 
9§ Vuosikokous 
 
Yhdistyksen vuosikokous noudattelee seuraavanlaista asialistaa: 
 
 1.  Vuosikokouksen avaus 
 2.  Koukoksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 3.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 
 4.  Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan nimeäminen 



 5.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 6.  Hallituksen jäsenten vaali, joka toteutetaan suljetuin äänestyslipuin ilman ehdokasasettelua 
 7.  Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen 
 8.  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
 9.  Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen 
10.  Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valitseminen alkavaksi tilivuodeksi 
12.  Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely 
13.  Vuosikokouksen lopetus 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on 
ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
 
11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
asiasta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 
 


