
                 
 

 
 
 

Etelä-Karjalan tähtitieteen harrastajien 
yhdistys Nova ry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SÄÄNNÖT 
 
 
 
 
 
 
 
 



1§ 
Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan 
tähtitieteen harrastajien yhdistys Nova ja 
sen kotipaikka on Lappeenranta. 
 
 
2§ 
Yhdistyksen tarkoituksena on: 
-olla tähtitieteen harrastajien yhdys-
siteenä toimialueellaan 
-edistää ja tukea tähtitieteellistä har-
rastustoimintaa, tietoutta ja tutkimusta 
-harjoittaa avaruustutkimusta ja levittää 
avaruustietoutta 
-olla yhteistyössä muitten tähtitieteellisten 
yhdistysten ja Suomen Avaruustutkimus-
seuran kanssa 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
-järjestää kokouksia, esitelmä- yms. tilai-
suuksia sekä tähtinäytäntöjä 
-harjoittaa alan julkaisu- ja tiedo-
tustoimintaa 
-hankkii jäsentensä käyttöön voittoa 
tavoittelematta tähtitieteellistä kirjallisuut-
ta ja materiaalia. 
 
 
3§ 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 
tähtitieteestä ja tähtiharrastuksesta 
kiinnostunut Suomen kansalainen. 
Jäseneksi pyrkivän hyväksyy yhdistyksen 
hallitus. Yhdistyksen vuosikokous määrää 
vuotuisen jäsenmaksun suuruuden. 
 
4§ 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoit-
tamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 
suullisesti yhdistyksen kokoukselle. 
Jäsen, joka kahdesta maksukehoi-
tuksesta huolimatta on laiminlyönyt 
jäsenmaksunsa suorittamisen, hallitus 
erottaa toimintavuoden päätyttyä yhdis-
tyksen jäsenyydestä. 
 
 
 
 

5§ 
Yhdistykseen hallitukseen kuuluvat 
puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. 
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin 
ja varainhoitajan. Hallitus on päätös-
valtainen, kun sen jäsenistä kolme, 
mukaanlukien puheenjohtaja, on koolla. 
Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen 
äänten enemmistö. Äänten mennessä 
tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. 
Hallituksen kokouksista laaditaan pöytä-
kirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja 
sihteeri allekirjoittavat ja joka hyväk-
sytään hallituksen samassa tai 
seuraavassa kokouksessa. Hallituksen 
toimikausi on vuosikokouksesta vuosi-
kokoukseen. Hallitus edustaa yhdistystä 
ja johtaa sen toimintaa, valitsee 
toimihenkilöt, kutsuu koolle yhdistyksen 
kokoukset, sekä hoitaa yhdistyksen 
omaisuuta ja varoja. 
 
 
6§ 
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on 
kalenterivuosi. Yhdistyksen vuosikokous 
pidetään tammikuussa. Kutsu vuosi- ja 
ylimääräiseen kokoukseen annetaan 
vähintään 7 päivää ennen kokousta 
postitse. Yhdistyksen vuosikokouksessa 
käsitellään seuraavat asiat: 
  
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, 
sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
 
2) todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
 
3) käsitellään edellisen vuoden toiminta-
kertomus ja tilinpäätös sekä päätetään 
tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 
edellisen toimintavuoden hallitukselle 
              
4) käsitellään hallituksen seuraavaa (ts. 
alkanutta) toimintavuotta varten antama 
toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä ta-
lousarvio sekä alkaneen vuoden jäsen-
maksun suuruus 
 
 



5) valitaan alkaneelle toimintavuodelle 
hallitus 
 
6) valitaan tilintarkastaja ja hänelle vara-
mies alkaneelle  toimintakaudelle 
 
 
7§ 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 
jäsenellä yksi ääni ja äänestettäessä 
ratkaisee yksinkertainen äänten 
enemmistö, paitsi näiden sääntöjen 10 
§:ssä ja 11 §:ssä mainituissa asioissa. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni. Vaalin ja suljetun 
lippuäänestyksen ratkaisee arpa. 
Äänestys yhdistyksen kokouksissa on 
avoin, ellei kokous toisin päätä. Jos 
suljettua lippuäänestystä vaalissa 
pyydetään, on sellainen toimeenpantava. 
Yhdistyksen kokouksista on laadittava 
perusteltu päätöspöytäkirja, joka on ko-
kouksen puheenjohtajan ja sihteerin 
allekirjoitettava ja jonka kokouksen valit-
semat pöytäkirjantarkastajat tarkastavat 
ja allekirjoituksellaan vahvistavat. 
 
 
8§ 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheen-
johtaja yhdessä sihteerin tai varain-
hoitajan kanssa. 
 
 
9§ 
Yhdistys voi kantaa pääsymaksuja 
järjestämistään tähtinäytännöistä ja 
muista yleisötilaisuuksista, tarvittaessa 
asianomaisella luvalla. Yhdistys on oi-
keutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja 
jälkisäädöksiä sekä omistamaan kiin-
teistöjä. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10§ 
Muutoksia ja lisäyksiä näihin yhdistyksen 
sääntöihin voidaan tehdä vain yhdis-
tyksen vuosikokouksessa ja niistä on 
erikseen kokouskutsussa mainittava. 
Jäsenten tekemät sääntöjen muutos-
ehdotukset on jätettävä hallitukselle 
vähintään kaksi kuukautta ennen vuosi-
kokousta. Muutosehdotus hyväksytään, 
jos vähintään kolme neljäsosaa anne-
tuista äänistä sitä kannattaa. 
 
 
11§ 
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on 
käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vä-
hintään kahden viikon väliajoin pidetyssä 
kokouksessa ja purkaminen hyväksytään 
jos kummallakin kerralla vähintään kolme 
neljäsosaa annetuista äänistä sitä 
kannattaa. Jos yhdistys purkautuu tai 
lakkautetaan, on sen omaisuus ja varat 
käytettävä sellaisiin purkamiskokouksen 
tarkemmin määräämiin tarkoituksiin, 
joiden hyväksi yhdistys on toiminut. 


