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1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Paakkolan kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on
Tervola. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Paakkolan ja Yli-
Paakkolan kylät.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää toiminta-alueensa
asukkaiden yhteistyötä, vaalia kulttuuriperintöä ja edistää
vakinaisten ja osa-aikaisten asukkaiden viihtyvyyttä ja elinoloja.
Tarkoituksena on myös kannustaa asukkaita yhteistoimintaan sekä
tehdä yhteistyötä kunnan ja muiden yhteisöjen kanssa kylän
kehittämisessä ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kyläyhdistys:1. osallistuu
kehittämistyöhön yhteistyössä kylän vakinaisten ja vapaa-ajan
asukkaiden, kunnan, yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa
2.pyrkii vaikuttamaan toiminta-alueen kannalta myönteiseen
kehittämistyöhön ja päätöksentekoon antamalla lausuntoja ja
tekemällä aloitteita, anomuksia ja esityksiä
3. järjestää erilaisia tapahtumia, koulutus-, neuvonta- ja
tiedotustilaisuuksia ja talkoita edistäen yhteistoimintaa ja
osallisuutta
4. voi suunnitella, toimeenpanna ja osallistua paikallisiin ja/tai
alueellisiin asukkaiden viihtyvyyttä, hyvinvointia sekä
peruspalvelujen säilyttämisen ja kehittämisen edellytyksiä
edistäviin hankkeisiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia,
avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi
toimeenpanna asianomaisen viranomaisen luvalla arpajaisia ja
rahankeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös järjestää
myyjäisiä sekä harjoittaa asianomaisen viranomaisen luvalla
anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun
välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä toiminta-alueen kylissä ja
muualla asuvat kylän kehittämisestä ja toiminnasta kiinnostuneet
henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen johtokunta päättää uusien jäsenten hyväksymisestä
yhdistyksen jäseniksi.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö,
rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
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Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä
puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen toiminta-alueen kaikilla vakituisilla ja osa-aikaisilla
asukkailla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kevät- ja
syyskokouksissa, muttei äänioikeutta ilman jäsenyyttä.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin rekisteröityihin järjestöihin.

5 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään
vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen
syyskokous. Johtokunta päättää jäsenmaksun maksuajankohdasta.

6 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta
johtokunnan määräämänä ajankohtana: kevätkokouksen huhtikuun loppuun
mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous
niin päättää, tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta,
taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten
kirjallisesti niin vaatii yhdistyksen johtokunnalta. Yhdistyksen
johtokunnan  on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle viimeistään
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty johtokunnalle

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä  äänioikeus ja
jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Yhdistyksen
päätökseksi tulee, ellei näissä säännoissa toisin määrätä:
1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä
annetuista äänistä,
2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja
ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokoukset kutsuu koolle johtokunta ja päättää osallistumistavasta
etukäteen. Etäosallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla on mahdollista. Kokouskutsu on toimitettava
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla
kirjallinen kutsu  syyskokouksen päättämällä tavalla:  joka
talouteen jaettavassa kylätiedotteessa, kyläyhdistyksen www-sivuilla
ja some- kanavissa. Sanomalehdessä ilmoitetaan vain
poikkeustilanteissa. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät
asiat.

7 § Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä
päivänä marraskuun loppuun mennessä.
Sen tulee käsitellä seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
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5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio
6. Päätetään jäsenmaksun suuruus
7. Päätetään maksetaanko yhdistyksen toimihenkilöille, johtokunnalle
ja toimikuntien jäsenille palkkioita ja mikäli maksetaan, päätetään
niiden suuruudesta
8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
9. Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi
varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toiminta- ja tilikaudeksi
11. Päätetään kokouskutsujen ilmoitustavasta sääntöjen 6§ mukaisesti
12. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
13. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä
päivänä huhtikuun loppuun mennessä.
Sen tulee käsitellä seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut, kokoukselle ennakkoon
esitetyt asiat
8. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava
johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää
kokouskutsuun. (viittaus kohta 7)

8 § Yhdistyksen johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat
kalenterivuodeksi  valittu puheenjohtaja ja kolmesta (3)-  viiteen
(5) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä
heille kullekin valitut kolmesta (3)- viiteen (5) henkilökohtaista
varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain
erovuorossa puolet, ensin arvan mukaan ja sitten vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee
keskuudestaan tai ottaa ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta voi avukseen perustaa
toimikuntia ja työryhmiä.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on
kutsuttava johtokunta kokoon, kun hän katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Johtokunta
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.
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Päätökset johtokunnan kokouksissa tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan
ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

9 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:
1. suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
2. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimi- ja vastuuhenkilöt sekä
päättää heidän tehtävistään
3.valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
4.laatia vuosittain ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja
menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja
toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain
yhdistyksen tilit
5. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna
toimeen kokoustenpäätökset
6. päättää 8 §:ssä mainittujen toimikuntien ja työryhmien
perustamisesta ja niiden jäsenten valitsemisesta ja toimintaohjeiden
antamisesta
7. päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoa hanketyöryhmiä sekä
pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja
8. suorittaa muut yhdistyslain perusteella johtokunnalle kuuluvat
tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyskokouksen
johtokunnalle osoittamat tehtävät.

10 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja molemmat yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä
sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

11 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen, yhdistyksen toimintakertomus sekä muut
hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle
viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto johtokunnalle
viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

12 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
erosta yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on ilman
pätevää syytä jättänyt maksamatta kahtena (2) peräkkäisenä vuotena
jäsenmaksunsa määräaikaan mennessä.
Johtokunta voi erottaa määräajaksi tai kokonaan  myös sellaisen
jäsenen, joka on menettelyllään ja käytöksellään yhdistyksessä tai
sen ulkopuolella toiminut näitä sääntöjä tai hyviä tapoja vastaan ja
siten on vahingoittanut yhdistystä eikä täytä enää laissa tai
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.



Sivu: 5(5)

13 § Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen ja varojen käyttö

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa, kun vähintään kolme neljäsosaa
(3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisen tai yhdistyksen purkamisen olevan
asialistalla.
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen kokous määrää varojen käytöstä,
jotka varat tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen  sen
toiminta-alueella purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan
tarkoitukseen.

14 § Muuta

Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa
noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.


