KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT
1§

Nimi, kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Keskipohjalaiset Kylät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kokkola ja
yhdistyksen toimialueena on koko historiallinen Keski-Pohjanmaa.

2§

Tarkoitus ja sen toteuttaminen
Keskipohjalaiset Kylät ry:n tarkoituksena on edistää kylien elinkelpoisuutta ja kylä- ja
asukastoimintaa sekä toimia kylätoiminnan edunvalvojana ja kylien kehittämistyöhön
osallistuvien yhdistysten maakunnallisena yhteistyöelimenä Keski-Pohjanmaalla.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• järjestää kokouksia, kyläpäiviä, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä koulutus- ja
tiedotustoimintaa
• osallistuu toimialueensa kylissä etujärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja
pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon
• on yhteistyössä kylätoiminnan keskusjärjestöjen sekä alueellisten ja
valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa
• tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
• tiedottaa toiminnastaan
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja
lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta,
harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä asianmukaisella luvalla
toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§

Jäsenistö
Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä Keski-Pohjanmaan
kylissä toimivat rekisteröidyt yhdistykset.
Yhdistyksen tarkoituksesta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat
vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, hallitus voi hyväksyä kannattajajäseniksi,
joilla ei ole äänioikeutta.
Hallitus hyväksyy jäsenet kirjallisen hakemuksen perusteella ja pitää jäsenistä
lainmukaista jäsenluetteloa.

4§

Kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä
päivänä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai
hallitus niin päättää taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava
kirjallisesti yhdistyksen jäsenille tai ilmoitettava paikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Kevätkokous
Yhdistykseen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
5§

Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäsenmaksun suuruudesta päätetään syyskokouksessa. Yhdistyksen tarkoituksesta
kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän
jäsenmaksun, hallitus voi hyväksyä kannattajajäseniksi, joilla ei ole äänioikeutta.

6§

Hallitus
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon
kuuluu vähintään kuusi ( 6 ) ja enintään kymmenen ( 10 ) 2 vuodeksi kerrallaan valittua
varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille valitaan samaksi ajaksi henkilökohtaiset
varajäsenet. Jäsenistä puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa vuosittain, ensimmäinen
erovuoro arvotaan.
Hallituksen toimikausi alkaa tilikauden alusta.
Hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään
neljän ( 4 ) kalenterivuoden ajan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuullisia
pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä kirjallisesti vaatii ja on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on läsnä.
Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
7§

Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä
tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen nimeämän henkilön kanssa.

8§

Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kolmea viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.

9§

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa.
Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen
kokouksessa, joiden välin tulee olla vähintään yksi kuukausi ja ehdotuksen on
hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa
(3/4) annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen
tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai
vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan
kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

