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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Pohjois-lin kYläYhdistYs ry

Kotipaikka: li

Osoite: Sievänen Ritva Anita Kantolantie 41

91'100 li

Rekisterinumero: 187.748

Merkit§rekisteriin: 15.09.2003

Jäljennösannettu: 27.01.2015

1. § NIMIJA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pohjois-lin kyläyhdistys ja sen kotipaikka on lin kunta.

2. § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Pohjois-lin 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 äloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisllle ja muille järjestöille sekä

,' osallistuu§län kehitttimistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen

., 
, 

.. ,,.i, '- toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja palveluiden säilyttämistä ja

luomista, sekä ympäristöä ed iståiviä hankkeita
' 

,.,'.' 
,.., " ,,." 'toimii muillakin edellisiin venattävilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan .r: : .. saatuaan toimeenpanna arpajaisiå jå myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä

" ,' harjoittaa sellaistra elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä

määrätyn tar:koitu,ksen toteutamiseen.,Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia

sekä omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.
.,, ', , : Yhdistys on puoluepoliittisestija uskonnolliselta vakaumukseltaan sitoutumaton.
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3. § JÄSENISrÖ

YhdistyksenvarsinaiseksijäseneksivoidaanhyväksyähenkilÖ,jokaasuuPohjois-Iissä
vakituisesti tai vapaa-ajanasunnolla, ja on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ia hyväksyy

sen tarkoituksen'

Kannatusjäseneksivoidaanhyväksyäyksiiyinenhenkilötaioikeuskelpoinenyhteisö,jokahaluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa'

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus'

4. § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMTNEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle taisen

puheenjohtajalletaikkailmoittamallaerostayhdistyksenkokouksessamerkittäväksi

pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdis§ksestii, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa

maksamattataimuutenjättänyttäyttämättänevelvoitukset,joihinhänonyhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdis§ksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti

vahingoittanut Yhdis§stä'

5. § LllrrYMls- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta

erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous'

6. § HALLITUS ( JOHTOKUNTA)

Yhdistyksenasioitahoitaahallitus,johonkuuluuvuosikokouksenkahdeksi(2)kalenterivuodeksi
kerrallaanvalitsematpuheenjohtajajavähintäänviisi(5)jäsentä.
Hallituksenjäsenistäpuoletonerovuoroisiavuosittain,ensimmäisenä(1)vuotenaerovuoroiset
jäsenet ratkaistaan arvalla'

Hallitus,valitsee kesKuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin sekä muut tarvittavat

toimihenkilÖt toimikautensa ajaksi'

', Hallitus'vqi asettaä aiiOiOen vamistelua varten työryhmiä tai kutsua asintuntijoita niitä

,'' .lT,xr;ln**uu puheenjohtaji: 
lr, 1T"" 

estvneenä oressa varapuheenjohtajan kutsusta tai

, kun vähintiiån puor"t namurcen jå§e.nisu sitä vaatii. Hallitus on päätÖsvaltainen' kun

vähintään pro*, 
".n 

ir;"ni.ta, pqnå;niohtala ja varapuheellohtaja mukaanluettuna on läsnä'

ffi;;;äG;l"i r"rroun""nrohtaia ore saapuviila kokouksessa, valitaan siksi

kerraksi joku hallitu ksen jäsenistä puhetta johtamaan'

**rd;"t ratraistaan ehdottomatla äåntenenemmistöllä' Äänten mennessä tasan ratkaisee

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa'
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7. § YHDTSTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä

sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä henkilön yksin kirjoittamaan

yhdistyksen nimen.

8. § TTLIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava

toiminnantarkastajalle viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee

antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9. § YHDTSTYKSEN 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.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo

siihen aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista

jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous

on pidettävå kolmenkymmen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty

hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on

kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole ioisin määrätty, se mielipide,

jota on kannattanul, y!! puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella

. äånten:enemmistöllä,,Aanten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa

kuitenkin arpa.

, ' , '' 10. § YHDISTYKSEN,.KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

.'::i',,,' 
,"' - Hallituksen on kutsuttava yhdis§ksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen

,,,,', , 
,,,,' ,i , lokoysta 

paikkakunnalla yleisesti,ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla tai

sähköpostitse.

ArkadiankatuOA,OOlOOHelsinki I PL'l 140,00101 Helsinki I Puhelin:0295095000 | Telefaksi: 0295095328 | Y-tunnus0244683-1
Arkadiagatan6A,00lOOHelsingfors I P8 1140,00101 Helsingfors lTelefon: 0295095000 | Telefax: 0295095328 | FO-nummer0244683-1



FilIXm- JÅ §[X!§?tkl]tÅ§ru§
rÅrTlrT- 00{ nre§TEn§rx&5*r

JÄLJENNÖS 4(5)

27.01.2015

11. § VARSINATSET KOKOUKSET

YH D I STYKS EN KEVÄTKOKO U KSESSA KÄS ITELLMN SE U RAAVAT AS IAT:

- kokouksen avaus

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- hyväksytään kokouksen työjärjes§s

- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen

jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

YH D I STYKSEN SYYSKOKOU KSESSA KÄS ITELLAÄII SEU NNNVAT AS IAT:

- kokouksen avaus

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- hyväksytään kokou ksen työjärjes§s

- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä lii§mis- ja jäsenmaksujen

suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

- valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnnantarkastaja

- päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

- val itaan edustaja/ed ustajat mu i hi n järjestöihin

- 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 siqällyttää kokouskutsuun.

12. § SÄÄNTÖ.ICru UUUTTNMNEN JA YHDISryKSEN PURKAMINEN
''.. ,;::,1,.'',, Päätös.sååintöjen muUftamisesta jä yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa

'"::... ,: vähintään kolmen neljäsosan (3/4)enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava

;,' ,,,,"" , sääniöjen muuttarnisesta tai yhdii{ sen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetääi! yhdislyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen

,r' purkamisesta. päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi,

käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patentti-
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ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman

allekirjoitusta.
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