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KYLÄYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT  
 
Etelä Kajaanin Kylät ry:n säännöt 
 
 
1§ Nimi ja kotipaikka 

 
Yhdistyksen nimi on Etelä Kajaanin Kylät, kotipaikka Kajaanin kaupunki ja toimialueena 
Halla-ahon – Hatulanmäen – Kivimäen – Lahnasjärven – Lehtovaaran ja Murtomäen alueilla 
sijaitsevat kylät. 
 
 
2§ Tarkoitus ja toiminta 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylien asukkaiden yhteistyötä, hyvinvointia ja 
viihtyvyyttä, kylien elinkelpoisuutta, toimia sen edunvalvojana sekä vaalia toimialueen 
kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä.  
 
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun 
hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa 
taloudelliseksi.  
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys: 
 
- osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja kehittämiseen 
- tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja 
- järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä 
- harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa 
- järjestää talkoita, kylän yhteisiä tilaisuuksia ja muita kylätapahtumia  
- järjestää juhlia ja julkisia huvitilaisuuksia 
- toimii yhteistyössä asukkaiden, muiden yhdistysten, toimialueen päättäjien ja 
viranhaltijoiden kanssa  
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianosaisen viranomaisen luvan:  
 
- järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja huutokauppaa 
- ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia 
- omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
- harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa 
- harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä 
- harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä 

määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. 
 
 
3§ Jäsenet 
 
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä toiminta-alueella asuva yksityinen henkilö ja 
oikeuskelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta, hyväksyy yhdistyksen 
toiminnan tarkoituksen sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. 
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Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea 
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.  
 
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen toimikunta.  
 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan toimikunnan esityksestä yhdistyksen 
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 
 
 
4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimikunnalle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
 
Toimikunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, jotka hän on yhdistykseen liittymällä 
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
 
5§ Liittymis- ja jäsenmaksu 
 
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Maksu voi olla erisuuruinen 
kannattajajäsenenä olevalle oikeuskelpoiselle yhteisölle.  
 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 
 
 
6§ Toimikunta  
 
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa, sen hallituksena, toimikunta, johon kuuluvat 
vuosikokouksessa varsinaisista jäsenistä valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään 
kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä kolmesta (3) kahdeksaan (8) varajäsentä, joiden 
tulisi mahdollisimman tasapuolisesti edustaa toimialueen väestöä.  
 
Toimikunnan puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Toimikunnan 
puheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään viiden (5) kalenterivuoden ajan. 
 
Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, joilla ulkopuolelta valittuina on puhe-, 
mutta ei äänivaltaa.  
 
Toimikunnan jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.  
 
Toimikunnan tehtävänä on: 
 
- edustaa yhdistystä 
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset 
- vastata yhdistyksen talouden hoidosta 
- panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset 
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- hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja pitää tarvittaessa jäsenluetteloa 
- laatia yhdistyksen vuosikertomus ja toimintasuunnitelma 
- huolehtia yhdistyksen tilien laatimisesta ja tarkastamisesta sekä tehdä talousarvio 
- hoitaa yhdistyksen asioita kaupungin ja muiden viranomaisten sekä yhteisöjen kanssa 
- suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät asiat. 
 
Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 
kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kolmannes (1/3) toimikunnan jäsenistä sitä 
vaatii. Toimikunnan kokoukset voidaan tarvittaessa järjestää tietoliikenteen avulla erilaisin välinein, 
mikäli kaikki toimikunnan jäsenet antavat tähän suostumuksensa.  
 
Kokouskutsu on toimitettava toimikunnan jäsenille vähintään (7) seitsemän päivää ennen kokousta 
joko kirjallisesti, sähköpostitse tai ilmoittamalla siitä puhelimitse. Kokouskutsusta on käytävä ilmi 
kokouksessa käsiteltävät asiat. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, on 
hänen ilmoitettava henkilökohtaisesti varajäsenelle kokouksesta ja kokouksen esityslistan sisällöstä.  
 
Toimikunta 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. 
Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa. 
 
 
7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi 
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, aina kaksi yhdessä. 
Toimikunta voi antaa erikseen yhdistyksen nimenkirjoittamisoikeuden jollekin yhdistyksen 
toimihenkilölle. 
 
 
8§ Tilit 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien toimikausi on 
kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimikunnan vuosikertomus on annettava 
toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. 
 
Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa toimikunnalle 
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. 
 
 
9§ Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen ylin päätäntävalta on yhdistyksen vuosi- tai ylimääräisellä kokouksella.  
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain toimikunnan määräämänä päivänä huhtikuun loppuun 
mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun toimikunta 
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä toimikunnalta erityisesti ilmoitettavaa asiaa varten kirjallisesti vaatii. 
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Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle toimikunta. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän 
(7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka 
ovat tällaisen ilmoittaneet tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä 
sanomalehdessä tai muussa vuosikokouksen määräämässä julkaisussa. 
 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua toimikunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä 
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana 
tai ennen kokousta.  
 
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus jokaisella yhdistyksen varsinaisella 15 vuotta täyttäneellä 
jäsenellä yksi (1) ääni, samoin yhdistyksen kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla. 
Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus mutta ei äänioikeutta. 
 
Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
 
10§ Vuosikokous 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä toimikunnalle ja 

muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 
8. vahvistetaan toimikunnan jäsenten kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet sekä 

toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien palkkiot 
9. valitaan toimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet  
10. valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi (1) tai 

kaksi (2) tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa  
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
12. käsitellään muut asiat joista ei kuitenkaan voi tehdä päätöksiä. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti toimikunnalle (2) viikkoa ennen vuosikokousta. 
 
 
11§ Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa 
on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Jos yhdistys puretaan, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 
käytetään yhdistyksen varat samaan tarkoitukseen. 
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12 § Yleissäännös 
 
Yhdistys noudattaa muilta osin voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä. 
 


