Yhdistyksen säännöt
LÄNNEN KYLÄYHDISTYS RY:N
SÄÄNNÖT

1 § NIMI
Yhdistyksen nimi on Lännen Kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Säkylän kunta.
2 § TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoitus on
1. toimia kylän sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen ja palvelujen
kehittämiseksi ja säilyttämiseksi
2. viihtyvyyden ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen
3. olla toimialueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä
4. syventää asukkaiden kotiseutu- ja paikallishenkeä sekä pyrkiä lisäämään
heidän omatoimisuuttaan ja kiintymystään kotiseutuunsa
5. kehittää alueen majoitus- ja kokoontumistoimintaa
3 § TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. osallistuu aluettaan koskevaan suunnitteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon
o tekemällä aloitteita ja esityksiä
o antamalla lausuntoja viranomaisille
o olemalla yhteistyössä kunnan sekä muiden samoja päämääriä
toteuttavien yhteisöjen kanssa
2. järjestää harrastus- ja yhteistoimintaa kyläläisten keskuudessa
3. järjestää kokouksia ja kylän sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa
4. järjestää juhlia ja urheilutoimintaa sekä viihde- ja valistustilaisuuksia
5. toimeenpanee jäsenilleen retkiä ja opintomatkoja
6. harjoittaa hallitsemissaan kiinteistöissä ja tiloissa majoitus- ja virkistystoimintaa
7. harjoittaa hallitsemissaan kiinteistöissä kioski- tai kahvilatoimintaa
8. osallistuu ja toteuttaa erikseen sovittuja hankkeita
9. pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan yhdistyksen
tarkoitusperiä ja tavoitteita
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen
edun hankkiminen siihen osallisille.

4 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä alla mainitun alueen asukkaat ja alueen
oikeuskelpoiset yhteisöt. Yhdistyksen alueena on Iso-Vimma, Karhusuo ja
Luvalahden kylän Säkylän puoli.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut
yhdistyksen toimintaa.
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen.
4.1 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
6 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa vuodeksi
kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 4-6 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta
jäsentä sekä enintään neljä varajäsentä. Puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain,
ensimmäisenä vuonna arvan perusteella, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnan tarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikanatai
ennen kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syysmarraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla
ja kunniajäsenellä 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.
10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, kylän omassa joka
talouteen jaettavassa Kyläsanomissa tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä.

11 § VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
huomioiden myös alueellisuus, ikäjakauma sekä eri sukupuolten ja ammattien
edustuksellisuus
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kutsuun, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa
ennen kokousta.
12 § YHDISTYKSEN TALOUS
Yhdistys voi omistaa rahaa, osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä irtaimistoa. Toimintansa tukemiseksi
yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä
toimeenpanna asianomaisella luvalla arpajaisia ja varojenkeräystä.
13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä, jos asiasta on mainittu
kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljännestä (3/4)
annetuista äänistä.

14 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kahdessa perättäisessä,
vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään ¾
äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut purkamista. Edellyttäen, että
kokoukseen annetussa kutsussa on mainittu, että yhdistyksen purkaminen tulee
käsiteltäväksi
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat ja omaisuus on
luovutettava Säkylän kunnan käytettäväksi, mikäli mahdollista yhdistyksen
tarkoitusperien edistämiseen.
15 § MUILTA OSIN
Muilta osin noudatettakoon kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

Hallitus

