1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen nimi on XXXX. ja sen kotipaikka on XXXX. Yhdistyksen toiminta-alueena on XXXX.
2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistaa ja kehittaa toiminta-alueensa asukkaiden yhteistyota, vaalia toimintaalueensa kulttuuriperintoa ja edistaa kylakuittuurin kehittymista ja edistaa toiminta-alueen vakinaisten ja osaaikaisten asukkaiden viihtyvyytta ja hyvinvointia. Tarkoitus on myos pyrkia edistamaan asukkaiden
toimeentulomahdollisuuksien yieisia edellytyksia.
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittaa yhteistyota yhdistyksen toiminta-alueen paattajien ja viranhaltijoiden
kanssa toiminta-alueen kehittamiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkoituksena on sailyttaa
maaseutu elinvoimaisena seka lisata maaseudun kehittamiseen llittyvaa osaamista ja lisata kokemusten vaihtoa
toiminta-alueen osien valilla. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun
kehittamisorganisaatioiden kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. osallistuu toiminta-aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan toiminta-alueen kannalta
myonteiseen paatoksentekoon eri organisaatioissa
2. osallistuu toiminta-alueen strategian ja erityisesti haja-asutusaluestrategian toteuttamiseen ja sen
paivittamiseen
3. osallistuu toiminta-alueen kehittamiseen yhteistybssa asukkaiden, yritysten, yhteisbjen ja muiden
organlsaatioiden kanssa
4. edistaa toiminta-alueen ja kunnan valista yhteistyota jarjestamalla kokouksia, seminaareja ja muita vastaavia
tilaisuuksia
5. toteuttaa toiminta-alueen elinkelpoisuutta, asukkaiden viihtyvyytta ja hyvinvointia seka peruspalveluiden
sailyttamisen ja luomisen edellytyksia edistavia hankkeita ja toimenpiteita
6. jarjestaa kokouksia, kursseja, retkia seka keskustelu-ja huvitilaisuuksia
7. toimii toiminta-alueen kehittamisyhteistyossa jasentensa yhteistyoelimena
8. antaa lausuntoja ja tekee esityksia
9. voi edistaa tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edella kohdissa 1 - 8 on mainittu
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteaa ja irtainta omaisuutta seka voi toimeenpanna asianomaisen
viranomaisen luvalla arpajaisia ja rahankerayksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myos jarjestaa myyjaisia
seka harjoittaa asianomaisen viranomaisen luvalla anniskelutoimintaa jarjestamiensa tilaisuuksien yhteydessa.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun valittbman taloudellisen edun hankkiminen siihen
osallisille.
3 § JASENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jaseniksi voivat liittya yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat
yksityiset henkilot, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta ja hyvaksyvat sen tarkoituksen.
Tukijaseneksi eli kannattajajaseneksi voidaan hyvaksya yksityinen henkilo, rekisteroity yhdistys, saatib seka muu
oikeuskelpoinen yhtelso, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajasenilla on
yhdistyksen kokouksissa iasnaolo- seka puheoikeus mutta ei aanioikeutta.
Yhdistyksen toiminta-alueen kaikilla vakituisilla ja osa-aikaisilla asukkailla on lasnaolo-oikeus yhdistyksen
kokouksissa.
4 § LIITTYMISMAKSU JA JASENMAKSU
Yhdistyksen jasenet suorittavat yhdistykseen liittyessaan kertakaikkisen liittymismaksun, jonka suuruudesta
yhdistyksen syyskokous maaraa erikseen varsinaisten jasenten ja kannattajajasenten osalta. Kertakaikkinen
liittymismaksu voi olla erisuuruinen kannattajajasenena olevalle yhteisolle verrattuna kannattajajasenena olevalle
yksityiselle henkilblle.
Yhdistyksen varsinaisilta jasenilta ja kannattajajasenilta peritaan vuotuiset jasenmaksut, joiden suuruudesta seka
maksuajankohdista kummallekin jasenryhmalle pSattaa yhdistyksen syyskokous. Vuotuinen jasenmaksu voi olla
erisuuruinen kannattajajasenena olevalle yhteisolle verrattuna kannattajajasenena olevalle yksityiselle henkilblle.
5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua haliituksen tai yhdistyksen kokouksen niin paattaessa myos postitse
tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvalineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistys pitaa kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta haliituksen maaraamana ajankohtana:
kevatkokouksen huhtikuun loppuun mennessa ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessa.

Ylimaarainen yhdistyksen kokous pidetaan, kun yhdistyksen kokous niin paattaa tai yhdistyksen hallitus katsoo
siihen olevan aihetta taikka vahintaan yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen aanioikeutetuista jasenista erikseen
ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen haliituksen on kutsuttava
kokous koolle viimeistaan kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siita, kun vaatimus sen pitamisesta on
esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jasenella yksi aani.
Yhdistyksen paatbkseksi tulee, ellei naissa saannoissa toisin maarata:
1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet aanestyksessa annetuista aanista,
2. aanten mennessa tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on lahetettava viimeistaan seitseman (7) paivaa ennen kokousta kullekin
jasenelle sahkopostitse tai kirjeitse jasenen jasenluetteloon ilmoittamaan sahkopostiosoitteeseen tai
postiosoitteeseen taikka kutsuttava kokous koolle viimeistaan seitseman (7) paivaa ennen kokousta yhdistyksen
ilmoitustauluille kiinnitetyilla kokouskutsuilla tai yhdistyksen toiminta-alueella yieisesti ilmestyvassa
sanomalehdessa julkaistulla kokouskutsulla. Kutsussa on mainittava kokouksessa kasiteltavat asiat.
6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KASITELTAVAT ASIAT
Yhdistyksen kevatkokouksessa kasiteltavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytakirjantarkastajaa ja kaksi aantenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja paatbsvaltaisuus
4. Hyvaksytaan kokouksen tybjarjestys
5. esitetaan tilinpaatbs, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Paatetaan tilinpaatbksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden mybntamisesta hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. Kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Kokouksen paattaminen
Yhdistyksen syyskokouksessa kasiteltavat asiat:
1. Kokouksen avaus
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2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pbytakirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi aantenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja paatbsvaltaisuus
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4. Hyvaksytaan kokouksen tybjarjestys

^

^

5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio seka liittymis-ja
jasenmaksun suuruus varsinaisten jasenten, kannattajajasenina olevien yksityisten henkilbiden osalta ja
kannattajajasenina olevien yhteisbjen osalta
6. Paatetaan haliituksen varsinaisten jasenten ja varajasenten lukumaara
7. Paatetaan maksetaanko haliituksen varsinaisille jasenille kokouspalkkiota, paatetaan maksetaanko
tilintarkastajille/toiminnantarkastajille palkkioita. Mikali paatetaan, etta haliituksen varsinaisille jasenille ja/tai
tilintarkastajille/toiminnantarkastajille maksetaan palkkioita, paatetaan palkkioiden suuruudesta.
8. Valitaan haliituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
9. Valitaan haliituksen varsinaiset jasenet seka varajasenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi
kalenterivuodeksi
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastaja

11. Kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Kokouksen paattaminen
Mikali yhdistyksen jasen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevat- tai syyskokouksen kasiteltavaksi, on
hanen ilmoitettava siita kirjallisesti hallitukselle niin hyvissa ajoin, etta asia voidaan sisallyttaa kokouskutsuun.
7 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vahintaan kaksi
(2) ja enintaan neljatoista (14) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jasenta seka heille kullekin valitut
henkilokohtaiset varajasenet. Haliituksen tulee, mikali mahdollista, edustaa alueellisesti tasapuolisesti
yhdistyksen toiminta-aluetta.
Haliituksen varsinaisista jasenista on erovuorossa vuosittain puolet. Eroamisjarjestyksen maaraa ensimmaisella
kerralla arpa.
Mita edella on sanottu varsinaisista jasenista, koskee myos haliituksen henkilbkohtaisia varajasenia.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan seka ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleita sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilot.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hanen estyneena ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon, kun han katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vahintaan puolet haliituksen jasenista sita vaatii.
Hallitus on paatosvaltainen, kun vahintaan puolet haliituksen jasenista, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on saapuvilla.
Paatbkset haliituksen kokouksissa tehdaan yksinkertaisella aantenenemmistolla. Aanten mennessa tasan
ratkaisee puheenjohtajan aani, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.
Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja tybryhmia.
8 § HALLITUKSEN TEHTAVAT

Haliituksen tehtavana on:
suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
valvoa, etta yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
Iaatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja
vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta seka paattaa vuosittain yhdistyksen tilit
valmistella yhdistyksen kokouksissa kasiteltavat asiat seka panna toimeen kokousten paatbkset
ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilot seka paattaa heidan tehtavistaan ja palkkaeduistaan
paattaa 7 §:ssa mainittujen toimikuntien ja tybryhmien asettamisesta, niiden jasenten valitsemisesta ja
toimintaohjeiden antamisesta
»
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paattaa hankkeiden hyvaksymisesta, valvoa hanketybryhmia seka pyytaa tarvittaessa asiantuntijalausuntoja
suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtavat, naissa saannbissa mainitut tehtavat ja
yhdistyskokouksen hallitukselle osoittamat tehtavat.
9 § N I M E N KIRJOITTAMINEN
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Yhdistyksen nimen kirjoittavat haliituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, molemmat yhdessa tai
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessa sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
10 § TOIMINTA- JA TILIKAUSl
Yhdistyksen toiminta-ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpaatbs tarvittavine asiakirjoineen ja haliituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistaan kuukautta ennen kevatkokousta.
Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistaan kaksi viikkoa
ennen kevatkokousta.
11 § YHDISTYKSESTA EROAMINEN

Jasen voi erota yhdistyksesta ilmoittamalla siita kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pbytakirjaan merkittavaksi.
Hallitus voi erottaa jasenen yhdistyksesta, jos jasen on jattanyt jasenmaksunsa maksamatta kahtena
perakkaisena vuotena tai on muuten jattanyt tayttamatta ne velvoitukset, joihin jasen on yhdistykseen liittymalla
sitoutunut tai on menettelyllaan yhdistyksessa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistysta tai ei
enaa tayta laissa tai yhdistyksen saannbissa mainittuja jasenyyden ehtoja.
12 § S A A N T O J E N M U U T T A M I N E N , Y H D I S T Y K S E N P U R K A M I N E N ja V A R O J E N K A Y T T O

Paatbs saantbjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtava yhdistyksen kokouksessa vahintaan
kolmen neljasosan (3/4) enemmistblla annetuista aanista. Kokouskutsussa on mainittava saantbjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen viimeinen kokous maaraa varojen kaytbsta, jotka tulee kayttaa
yhdistyksen tarkoituksen edistamiseen yhdistyksen toiminta-alueella purkautumisesta paattavan kokouksen
maaraamalla tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi tulee varat kayttaa samaan tarkoitukseen.
13 § Muuta
Edella olevien maaraysten lisaksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain
saannbksia.

