
14. Sääntömuutosesitys

”12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 

kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä 

yhdistyksen kokouksessa, jolloin ehdotusten on kummassakin kokouksessa 

saavutettava 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä.”

Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n hallitus on kokouksessaan 13.3.2016 päättänyt esittää 

yhdistyksen sääntöjen muuttamista 2., 3., 4. ja 8. pykälän osalta oheiseen muotoon 

(muutosesitys vahvennettuna punaisella) ja muutosesityksen viemistä seuraavan 

yhdistyksen kokouksen vahvistettavaksi:

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä kullankaivuuseen 

liittyvissä kysymyksissä, vaalia kullankaivuperinnettä ja taltioida kullankaivuuseen 

liittyvää tietoutta ja esineistöä, sekä toimia ympäristön-, terveyden- tai 

luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi kaivualueilla. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee jäsenlehteä ja/tai kirjeitä, pitää 

kokouksia sekä järjestää koulutus- ja muita vastaavanlaisia jäsentilaisuuksia, pitää 

yhteyttä viranomaisiin, antaa lausuntoja ja tekee aloitteita alan kysymyksistä, hankkii 

alan tietoutta, välineistöä sekä ylläpitää yhteyksiä kotimaisiin ja ulkomaisiin alan 

asiantuntijoihin ja yhteisöihin, kerää ja tallentaa kultaperinnettä ja perinneaineistoa, 

järjestää aatteellisen toimintansa tukemiseksi arpajaisia, myyjäisiä, keräyksiä ja 

muuta samantapaista toimintaa, edustaa suomalaisia kullankaivajia sekä kotimaisissa 

että kansainvälisissä tilaisuuksissa ja yhteisöissä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseniä ovat: 1. Varsinaiset jäsenet, joilla on puhe- ja äänioikeus 

yhdistyksen kokouksissa; 2. Kannattajajäsenet, joilla on puheoikeus yhdistyksen 

kokouksissa; 3.Nuorisojäsenet, jotka ovat alle 18-vuotiaita ja joilla on puheoikeus 

yhdistyksen kokouksissa. Täytettyään 18 vuotta voi nuorisojäsen hakea yhdistyksen 

varsinaista jäsenyyttä yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla; 4. Kunniajäsenet, 

joilla on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, mikäli he ovat yhdistyksen 

entisiä jäseniä. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen vuosikokous.

Varsinaiseksi jäseneksi hakevan tulee olla ollut vähintään kolme vuotta yhdistyksen 

kannattajajäsenenä sekä pystyä osoittamaan, että hän on tänä aikana harjoittanut 

kullankaivuuta Lapissa. Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesta hallitukselle 

varustettuna kahden varsinaisen jäsenen suosituksella. Hallitus esittelee 

hakemuksen harkintansa mukaan vuosikokoukselle.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen luonnollisen henkilön tai 

oikeuskelpoisen yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.



Kunniajäsenet kutsuu vuosikokous hallituksen esityksestä. Kunniajäseneksi voidaan 

kutsua erityisen ansioituneita yhdistyksen jäseniä tai muuten yhdistyksen 

tarkoitusperiä erityisesti tukeneita luonnollisia henkilöitä tai oikeuskelpoisia 

yhteisöjä.

4 § JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen vuosikokous päättää jäsen- ja liittymismaksuista.

Nuorisojäsenen jäsenmaksu on puolet vuosikokouksen vahvistamasta 

jäsenmaksusta.

Jäsenmaksu voidaan suorittaa kullassa tai rahassa vuosikokouksen päättämällä 

tavalla.

Jäsenmaksuista on vapautettu kunniajäsenet ja edellisvuonna 65 vuotta täyttäneet 

varsinaiset jäsenet.

8 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään maaliskuun viimeisenä lauantaina Inarissa.

Vuosikokouksesta ilmoitetaan viimeistään 15 ja aikaisintaan 30 päivää ennen 

kokousta jäsenlehdessä tai Lapin Kansassa tai jäsenkirjeellä tai yhdistyksen 

kotisivuilla.

Yhdistyksen vuosikokous ja ylimääräinen kokous on päätösvaltainen, kun se on 

laillisesti koolle kutsuttu.


