TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi on Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Yläneen
kunta.
2. Yhdistyksen tarkoituksena on Tourulan ja Keihäskosken ja niiden ympäristön kaikenpuolinen
kehittäminen. Yhdistys seuraa kylien kehitystä, aktivoi niiden toimintaa ja toimii asuntojen ja
asukasluvun lisäämiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia, koulutus- ja
kulttuuritilaisuuksia, illanviettoja, teemapäiviä ja matkoja. Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita
Yläneen kunnan viranomaisille Tourulaa ja Keihäskoskea koskevissa asioissa ja tekee esityksiä ja
aloitteita elinkeinotoiminnan kehittämiseksi ja uusien elinkeinotoimintojen hankkimiseksi
kylienalueelle.
3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa rahaa, osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja
omistaa kiinteistöjä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna
asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja varojenkeräyksiä, järjestää talkoita, myyjäisiä ja
ruokailutilaisuuksia sekä vuokrata hallinnassaan olevia asuntoja ja muita tiloja.
4. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Tourulan ja Keihäskosken vakinainen asukas, kesäasukas ja
alueella toimiva oikeuskelpoinen yhteisö.
5. Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja
kuusi kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista kaksi on erovuoroista vuosittain. Erovuorossa olevia
ei voida valita uudelleen.
6. Syyskokous on pidettävä ennen marraskuun loppua ja sen tulee käsitellä seuraavat asia:
a) valita puheenjohtaja sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
b) valita tarvittavat työryhmät seuraavaa vuotta varten
c) päättää jäsenmaksuista
d) päättää kokouskutsujen ilmoitustavasta
e) hyväksyä talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
f) valita kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaa vuotta varten
7. Yhdistyksen tilit on päätettävä kalenterivuosittain ja tilit sekä johtokunnan vuosikertomus ja
muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat tulee jättää tilintarkastajille ennen maaliskuun 1.
päivää. Tilintarkastajien tulee puolestaan jättää tarkastuskertomus johtokunnalle maaliskuun15.
päivään mennessä.
8. Kevätkokous on pidettävä ennen huhtikuun loppua ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:
a) esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan vuosikertomus
b) esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
c) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
9. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai
milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii.

10. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen
on ilmoitettava siitä johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään
seitsemän päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla.
12. Yhdistyksen johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan.
13. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin
tai rahastonhoitajan kanssa yhdessä.
14. Yhdistys ei saa harjoittaa puoluepoliittista toimintaa.
15. Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on
kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä. Yhdistyksen
purkamisesta on päätettävä kahdessa kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kahden kuukauden
väliajalla. Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Muutosta ei saada aikaan, jos ¼ läsnä
olevista vastustaa sitä.
16. Asiat kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei muualla näissä
säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa
arpa.
17. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla Tourulan ja Keihäskosken paikallisille rekisteröidyille yhdistyksille, joiden
tarkoitus on samanlainen kuin yhdistyksen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat
samaan tarkoitukseen.
18. Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa lakia.
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