Uudenmaan Kylät ry:n
säännöt

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on suomeksi Uudenmaan Kylät ry ja ruotsiksi Nylands Byar r.f. ja
kotipaikka Raaseporin kaupunki. Yhdistyksen ja hallituksen kokoukset voidaan pitää
toisella paikkakunnalla kuin kotipaikkakunnalla. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen.
2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on:
-

edistää kylien kehitystä kylä- ja muiden paikallisten yhdistysten omatoimisuuden ja
elinkelpoisuuden kehittämisen kautta
toimia kylien yleisten ja yhteisten etujen valvojana ja ajatusten välittäjänä
vahvistaa ja kehittää kylien välistä yhteistyötä
toimia puoluepoliittisesti sitoutumattomana kylien edunvalvojana

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-

järjestää kokouksia, kyläpäiviä, seminaareja, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä
muuta jäsenille suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa
tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
toimii yhteistyössä kylätoiminnan keskusjärjestön, muiden maaseudun kehittäjien
sekä alueellisten ja valtakunnallisten järjestöjen kanssa kylien elämään vaikuttavien
tavoitteiden toteuttamiseksi
tiedottaa toiminnastaan

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä järjestää
arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan asianmukaisen luvan.
Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää
omaisuutta sekä arvopapereita.
3. Jäsenistö
Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kylätoiminnasta kiinnostuneet rekisteröidyt yhdistykset
ja yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai
säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa, ja suorittaa
vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta
yhdistyksen kokouksissa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen
hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö,
joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lain mukaista jäsenluetteloa.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on kaksi (2) peräkkäistä vuotta
jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai jos hän on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävistä vuotuisista jäsenmaksuista päättää
vuosikokous.
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.
6. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja
ja vähintään viisi (5) mutta enintään neljätoista (14) jäsentä sekä vähintään yksi (1),
mutta enintään viisi (5) varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Puheenjohtajan toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, siten että toimikausi alkaa ja päättyy
vuosikokouksissa. Ensimmäisellä kerralla kuitenkin puolet jäsenistä valitan arvalla yhdeksi
vuodeksi. Mitä edellä on sanottu, koskee myös varajäseniä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle/-tarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan/-tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmitoukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenes osa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii
hallitukselta.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Kannattajajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta Uudenmaan Kylät ry:n internetsivuilla julkaistulla kokouskutsulla tai
jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla jäsenrekisterin mukaan.
11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä (5–14) ja varajäsenten
määrästä (1-5)

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten
sijaan
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
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 yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen siten, kun purkamisesta päättävä kokous on määrännyt. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.
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