
Utulanseudun Kylät ry. 
 
UTULANSEUDUN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 
 
1. NIMI JA KOTIPAIKKA 
  

Yhdistyksen nimi on Utulanseudun Kylät r.y.  
ja kotipaikka Ruokolahden kunta. 

 
2. TARKOITUS JA TOIMINTA 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on Utulanseudun kyläalueiden hyvinvoinnin kehit-
täminen. Asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvominen sekä harrastus- 
ja elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten kehittäminen. 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa jäsenilleen koulutusta, järjes-
tää retkiä ja kokouksia, tekee hakemuksia viranomaisille sekä harjoittaa 
muuta vastaavaa toimintaa. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja 
testamentteja, omistaa tai vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää 
ja irtainta omaisuutta, järjestää kilpailuja ja huvitilaisuuksia, tehdä tarkoituk-
seensa liittyviä julkaisuja sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna 
myyjäisiä, huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkei-
noa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tar-
koituksen toteuttamiseen. 
 
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 
 

3 JÄSENET 
  

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväk-
syy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunnia-
jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua 
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 
 Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskel-
poinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
  Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdis-
tyksen hallitus 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituk-
selle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla asiasta yhdistyksen ko-
kouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt 
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne 
velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menette-
lyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdis-
tystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäse-
nyyden ehtoja. 
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun  ja 
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle 
päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jä-
senmaksuja. 



 
4. HALLITUS 
 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 
puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) sekä enintään kuusi (6) varsinaista jä-
sentä ja muiden varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet. 
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen 
aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahas-
tonhoitajan sekä ottaa muut tarvittavat toimihenkilöt. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähin-
tään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun 
vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan 
lukien ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kui-
tenkin arpa. 

 
5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
.  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yh-
dessä sihteerin kanssa. 

 
6. TILIKAUSI JA TILINTARKISTUS 
 
 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annet-
tava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilin-
tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään yksi 
(1) viikkoa ennen vuosikokousta. 

 
7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 
 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava 
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen kotipaikka-
kunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kylien ilmoitustauluilla. 

 
8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen päättämänä ajan-
kohtana kuitenkin ennen huhtikuun loppua. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai halli-
tus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua 
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuo-
rokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallituksel-
le. 

 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä( kunniapuheen-

johtajalla ja kunniajäsenellä) äänioikeus ja yksi (1) ääni. Kannattajajäsenellä on 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 



Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mieli-
pide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä ta-
san ratkaistaan asia arvalla. 
Yhdistys voi pitää varsinaisia kokouksia ja ylimääräisiä kokouksia muuallakin 
kuin kotipaikkakunnallaan. 

 
9. VARSINAISET KOKOUKSET 
 
 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
 1. Kokouksen avaus 
  

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 

 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jä-
senmaksujen suuruudet 
 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
 
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 

 
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
 11. Keskustelu muista asioista 
  

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosiko-
kouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 
niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 
10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yh-
distyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä ää-
nestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituk-
sen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samat tarkoitukseen. 


