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1 §

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Kylät ry, Finlands Byar rf. (engl.
Finnish Village Movement Association) ja sen kotipaikka on Salo.
Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää myös muualla Suomessa.

2 §

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää paikallista kehitystyötä
kylissä ja kaupunginosissa, asukkaiden sosiaalista hyvinvointia ja
hyvää ympäristöä, elinkeinotoiminnan, työllisyyden ja riittävän
toimeentulon edellytyksiä sekä arjen turvallisuutta ja
lähipalveluja. Yhdistys toimii kyläyhdistysten,
kaupunginosayhdistysten, Leader-ryhmien ja niitä vastaavien
rekisteröityjen muiden yhdistysten sekä järjestöjen yhteistyöelimenä
ja eduntekijänä. Sekä suomen -että ruotsinkielinen toiminta kuuluu
yhdistyksen toimialaan, joka kattaa koko maan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee ja neuvoo jäseniään
kylä- ja paikallistoimintaan liittyvissä asioissa järjestämällä
kokouksia, neuvontatilaisuuksia, koulutusta ja viestintää, sekä
laatimalla tarvittavia kehittämisohjelmia, selvityksiä, kannanottoja
ja tekemällä aloitteita yhteiskuntapoliittisista asioista.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna
asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 §

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä hakemuksesta
yhdistyksen hallituksen hyväksymät jäsenyhteisöpiirit a)
maakunnalliset rekisteröidyt kyläyhdistykset ja rekisteröidyt kylä-
ja kaupunginosayhdistykset, b) rekisteröidyt kehittämisyhdistykset
(Leader-ryhmät) sekä c) valtakunnalliset ja maakunnalliset
rekisteröidyt järjestöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka
hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta
ja toimintaa. Kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut yhdistyksen toimintaa.
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4 §

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, kevätkokouksen
huhtikuun ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä hallituksen
määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) 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 varsinaisilla jäsenillä ja
kunniajäsenillä on yksi ääni kullakin.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kutsu yhdistyksen
yleiskokouksiin lähetetään kirjallisesti kaksi viikkoa ennen
kokousta. Kutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltäväksi tulevat
asiat. Asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on
toimitettava hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kevätkokouksessa järjestäytymisasiain lisäksi

1) esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien
lausunto

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille

4) päätetään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa järjestäytymisasiain lisäksi

1) hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten

2) hyväksytään talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten

3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja varajäsenet
erovuoroisten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi

4) valitaan yksi tilintarkastuslaissa tarkoitettu auktorisoitu
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tilintarkastaja sekä toiminnan-tarkastaja ja heille
tilintarkastuslaissa tarkoitettu auktorisoitu varatilintarkastaja
sekä varatoiminnantarkastaja.

5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

5 §

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan
yhdistyksen syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja ja 10 varsinaista jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä, joista yksi valitaan ruotsinkielisten
jäsenyhteisöjen piiristä sekä yhdeksän tasapuolisesti 3 §:n 1
momentissa tarkoitettujen jäsenyhteisöjen piiristä. Ensimmäisellä
kerralla kuitenkin puolet jäsenistä (viisi) valitaan arvalla yhdeksi
kalenterivuodeksi. Mitä edellä on sanottu muista varsinaisista
jäsenistä, koskee myös varajäseniä.

Syyskokouksessa sekä hallituksen varsinainen jäsen, että varajäsen
puheenjohtaja mukaan lukien voi tulla uudelleenvalituksi enintään
kolmeksi (3) kaudeksi eli kuudeksi (6) perättäiseksi vuodeksi.

Jäsenyhteisön edustajalla saa yhdistyksen kokouksessa olla omansa
lisäksi korkeintaan kaksi (2) valtakirjaa muilta, omaan
jäsenyhteisöönsä kuuluvilta.

Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan 1. ja
2. varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan
tai jommankumman varapuheenjohtajan sekä lisäksi viiden muun jäsenen
läsnä ollessa. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa. Hallitus valitsee toimihenkilöt sekä asettaa
tarvittavat toimielimet. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta
tai hänen estyneenä ollessa jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta
tai kun vähintään kolme jäsentä sitä heiltä vaatii.

6 §

Toimisto ja toimihenkilöt

Yhdistyksellä on toimisto ja toimihenkilöstö, jonka työnkuvat
määrittelee hallitus.

7 §

Talous ja nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on jätettävä tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle 15.3.
mennessä. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan on annettava
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle 10.4. mennessä, kuitenkin
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
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Yhdistys kerää varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä
vuotuisen jäsenmaksun. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Yhdistyksen kevätkokous voi päättää jäsenmaksujen porrastamisesta
siten, että kyläyhdistykset maksavat perusmaksun, niiden
maakunnalliset kyläyhdistykset, maakuntaliitot ja
kehittämisyhdistykset (Leader-ryhmät) perusmaksun enintään
kymmenkertaisena sekä valtakunnalliset järjestöt ja muut yhteisöt
perusmaksun enintään viisitoistakertaisena. Kannattavilta jäseniltä
perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää niin ikään
yhdistyksen kevätkokous.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, 1. ja 2.
varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä.
Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden määräämälleen henkilölle
yksin.

8 §

Yhdistyksestä eroaminen

Mikäli jäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen
kokoukselle joko kirjallisesti tai suullisesti. Eroaminen tulee
voimaan heti ilmoituksen jälkeen.

9 §

Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos yhdistyksen kokous
hyväksyy sitä koskevan päätöksen kahdessa perättäisessä vähintään
kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa enemmistöllä tai
yhdessä kokouksessa kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä.

Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava yhdistyksen kokouskutsussa.

10 §

Yhdistyksen purkaminen

Mikäli yhdistyksen purkaminen tulee käsiteltäväksi, on siitä
mainittava yhdistyksen kokouskutsussa. Yhdistys voidaan purkaa, jos
sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään
kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään
3/4 äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut purkamista.
Jäljelle jäävät varat, joista kaikki velat ja vastuut on vähennetty,
on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperiä tukevaan toimintaan
jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.


