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Voimassaolevat säännöt: 23.11.2020 10:45:49

1. § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Iin kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on
Iin kunta.

2. § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Pohjois-Iin kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän
asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja
toimia sen edunvalvojana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- pyrkii edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia,
kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus-
ja kulttuuritoimintaa sekä yhteistyötä

- kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja
pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri
organisaatioissa

- tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja
muille sidosryhmille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen

- toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja
palveluiden säilyttämistä ja luomista, sekä ympäristöä edistäviä
hankkeita

- voi edistää tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla
tavoilla kuin edellisissä kohdissa on mainittu

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa
sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja
myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa
sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi
säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa
vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita
kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnolliselta vakaumukseltaan
sitoutumaton.

3. § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen
hallitus.

Tukijäseneksi eli kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen
henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Tukijäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus,
mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen toiminta-alueen kaikilla vakituisilla ja vapaa-ajan
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asukkailla on läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

4.§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää syyskokous. Vuotuinen jäsenmaksu voi olla eri
suuruinen tukijäsenenä olevalle yhteisölle kuin yksityiselle
henkilölle.

5.§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja
2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä.
Hallituksen tehtävänä on
-suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
-valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
-laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioehdotus,
selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja vuosikertomus
yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit
-valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna
toimeen kokousten päätökset
-päättää työryhmien asettamisesta, niiden jäsenten valitsemisesta ja
toimintaohjeiden antamisesta- -päättää hankkeiden hyväksymisestä,
valvoa hanketyöryhmiä sekä pyytää tarvittaessa
asiantuntijalausuntoja
-suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat
tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyskokousten
hallitukselle osoittamat tehtävät.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenten
peräkkäisten toimikausien lukumäärä on enintään kuusi kautta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai
kutsua asintuntijoita niitä hoitamaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.
Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa.

6.§  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan
kanssa. Hallitus voi määrätä henkilön yksin kirjoittamaan
yhdistyksen nimen.

7.§ TOIMINTA- JA TILIKAUSIJA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
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Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään 30 päivää ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
kevätkokousta.

8.§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous
syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana. Yhdistyksen
kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa
( 1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä
annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta paikkakunnalla yleisesti
ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla tai
jäsenkirjeellä tai sähköisellä viestintätavalla.

10.§ VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen 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 työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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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 työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnnantarkastaja

8. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

9. valitaan edustaja/edustajat muihin järjestöihin

10. 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 kokouskutsuun.

11.§ YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena
tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä.

12. § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA VAROJEN
KÄYTTÖ
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.

13.§ YHDISTYSLAKI
Edelläolevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan
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voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
Siirtymäsäännös: Säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty
yhdistysrekisteriin.


