Haapamäen Museoveturiyhdistys ry, säännöt
1§ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Haapamäen Museoveturiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Keuruun
kaupunki ja toiminta-alue koko Suomi. Yhdistyksen kieli on suomi.
2§ Toimintaperiaate ja toimintamuodot
Yhdistyksen toimintaperiaatteena on kehittää jäsentensä yksilöllistä ja yhteisöllistä harrastusta
vanhaan rautatiekalustoon sekä Haapamäellä sijaitsevan varikkomiljöön säilyttämiseen.
Toimintaperiaatteen mukaisesti yhdistys hankkii ja kunnostaa vanhaa rautatiekalustoa sekä
liikennöi sillä. Yhdistys kerää ja säilyttää rautateihin liittyvää oheismateriaalia, kuten työkaluja ja
varaosia. Yhdistys kehittää ja ylläpitää jäsentensä tietotaitoa järjestämällä kaluston käyttöä ja
kunnostusta edistävää koulutusta. Yhdistys pitää yhteyttä ja voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja
ulkomaisiin yhdistyksiin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tavoitteita.
3§ Toiminnan rahoittaminen
Yhdistyksellä on oikeus omistaa ja hallita irtainta omaisuutta sekä kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen
tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenilleen taloudellista hyötyä, eikä sen toiminta muutoinkaan saa
muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi:
- ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia;
- harjoittaa museorautatieliikennettä;
- tuottaa ja myydä alaansa liittyvää materiaalia, esim. postikortteja ja kirjallisuutta;
- vuokrata hallinnassaan olevaa kalustoa;
- harjoittaa näyttelytoimintaa,
4§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta.
Yhdistykseen voivat liittyä kannatusjäseninä oikeuskelpoiset yhteisöt, julkisyhteisöt ja rekisteröidyt
yhdistykset tai säätiöt sekä luonnolliset henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta.
Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäsenekseen
henkilön, jonka katsotaan erityisen ansiokkaasti toimineen yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.
Yhdistyksen hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä säädettyä luetteloa. Yhdistyksen hallitus
voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.
Yhdistyksen hallitus voi antaa enemmistön päätöksellä varoituksia, jos jäsen on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai hän toimii
yhdistyksen toimintaperiaatteita vastaan.
Varoitus on annettava kirjallisena ja siinä on mainittava varoituksen syy. Jouduttaessa toistuvasti
antamaan samalle jäsenelle varoituksia, on hallituksella oikeus erottaa jäsen. Toistuvaksi katsotaan
kaksi kpl varoituksia vuoden sisällä.
Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen
asiassa kirjallisesti.
5§ Jäsenmaksuvelvollisuus
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Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksua, joka
päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Jäsenmaksu voi
olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Jäsenmaksu tulee maksaa maaliskuun viimeiseen päivään
mennessä.
6§ Hallitus
Yhdistystä edustaa ja sen hallintoa hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa
yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja , varapuheenjohtaja ja varajäsen sekä kahdeksi
vuodeksi kerrallaan valitut sihteeri, taloudenhoitaja ja kaksi varsinaista jäsentä, joista sihteeri ja
taloudenhoitaja ovat erovuorossa parillisina vuosina kahden varsinaisen jäsenen ollessa
erovuorossa parittomina vuosina. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä. Hallituksen toimikausi
alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta.
7§ Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus/tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä
tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa yksi tai kaksi KHT tai HTM tilintarkastajaa tai 1–
2 toiminnantarkastajaa ja 1–2 varatoiminnantarkastajaa.
Jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta , jossa sekä
päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista
edellytyksistä:
1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä
Hallituksen on jätettävä edellisen vuoden tilit ja toimintakertomus sekä tarpeelliset asiakirjat
toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset, niiden koollekutsuminen ja äänioikeus
Yhdistys kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran syksyllä ja kerran keväällä. Syyskokous
pidetään joulukuun 15. päivään mennessä ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä. Kutsu
yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille postitse tai sähköpostitse. Ylimääräisen kokouksen
kokouskutsu lähetetään aina postitse. Kutsut on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella täysi-ikäisellä läsnä olevalla yhdistyksen jäsenellä.
Kutakin kannatusjäsentä saa valtakirjalla edustaa vain yksi henkilö. Kullakin äänioikeutetulla on yksi
ääni. valtakirjoja saa olla vain yksi henkilöä kohti. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä, paitsi niissä tapauksissa, jossa määräenemmistö on näissä säännöissä tai
laissa erikseen säädetty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.
10§ Kokousasiat
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Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat;
1) valitaan kokousvirkailijat: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa;
2) määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksu;
3) käsitellään ja vahvistetaan seuraavan toimintakauden talousarvio ja toimintasuunnitelma;
4) valitaan seuraavalle toimintakaudella hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja varajäsen
sekä erovuoroiset sihteeri ja taloudenhoitaja parillisina vuosina sekä kaksi varsinaista jäsentä
parittomina vuosina;
5) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi
tilintarkastajaa;
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1) valitaan kokousvirkailijat, puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa;
2) toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta;
3) tilinpäätös; päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
4) tili –ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintakauden hallitukselle;
5) päätetään mahdollisen vuosiylijäämän käyttämisestä tai alijäämän täyttämisestä;
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11§ Sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos samansisältöistä muutosta on puoltanut kahdessa
peräkkäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksissa, vähintään kaksi
kolmasosaa kokouksessa äänestyksessä annetuista hyväksytyistä äänistä. Sääntöjen muuttamisesta
on kokouskutsussa mainittava.
12§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistys voidaan purkaa, jos päätöstä on puoltanut kahdessa peräkkäisessä, vähintään kolmen
kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa kokouksessa annetuista
hyväksytyistä äänistä. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen omaisuus luovutetaan
viimeisen kokouksen päätöksellä Suomen Rautatiemuseon kuulemisen jälkeen museotarkoituksiin.
Yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa mainittava.
13§ Yhdistyslain soveltaminen
Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä.

