Jäppilän Kylät ry yhdistyksen säännöt

1. § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Jäppilän kylät ry ja sen kotipaikka on Pieksämäen kaupunki. Yhdistyksen
toiminta-alueena on entisen Jäppilän kunnan alueen kylät ja kirkonkylä.
2. § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia toiminta-alueensa yhdistysten, yhteisöjen ja kylien
asukkaiden yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa toiminta-alueella vakituisesti tai vapaaaikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia.
Yhdistys voi toimia mahdollisen aluejohtokunnan tärkeänä yhteistyökumppanina.
Aluejohtokunnalla tarkoitetaan tässä julkista päätöselintä, joka voi toimia tilaajaorganisaationa
ja järjestää kotikuntansa ja mahdollisesti myös muun julkisen yhteisön palveluita erikseen
määritellyllä tehtäväalueella.
Yhdistyksen tarkoituksena on, että alueen väestön asiantuntemus ja kotikunnan ja seurakunnan
palveluksessa olevien ammattilaisten ja työntekijöiden ammattitaito voidaan monipuolisesti
yhdistää ja samalla tuoda päätöksenteko ja palvelujen saatavuus mahdollisimman lähelle
asukkaita.
Yhdistyksen tarkoitusta leimaa läheisyysperiaate, monialaisuus, sektorirajojen ylittäminen ja
innovatiivisuus.
Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa alueen asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa
kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja
viranhaltijoiden kanssa toiminta-alueen kehittämiseksi ja toiminta-alueen asukkaiden sekä
hyvinvoinnin parantamiseksi.
Yhdistyksen tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun
kehittämisorganisaatioiden kanssa.
Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä kehittämiseen
liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa yhteistyökumppaneiden välillä kansainvälinen
yhteistyö mukaan lukien.
Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä toiminta-alueen asukkaiden ja osa-aikaisten asukkaiden
viihtyvyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. osallistuu toiminta-alueensa toimintasuunnitelmien valmisteluun ja erityisesti hajaasutusalueen suunnitelmien toteuttamiseen ja niiden päivittämiseen silloin kun ne
koskettavat yhdistyksen toiminta-aluetta
2. osallistuu toiminta-alueensa kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, osa-aikaisten
asukkaiden, yritysten, yhteisöjen, yhdistysten ja muiden organisaatioiden kanssa
3. edistää toiminta-alueen toimijoiden sekä muiden kylätoimijoiden välistä yhteistyötä
4. järjestää koulutus-, neuvonta-, keskustelu-, tiedotus- ja huvitilaisuuksia

5. ylläpitää omaa tiedotuspalvelua jäsenistöä, asukkaita, matkailijoita ja muita toimintaalueesta kiinnostuneita varten tarjoamalla ajan tasalla olevaa ja laadukasta tiedotusta muun
muassa toiminta-alueesta, toiminnasta toiminta-alueella, toiminta-alueella tarjolla olevista
palveluista ja erilaisista tapahtumista.
Lisäksi yhdistys vastaa Jäppilä-tiedotteen toimittamisesta sekä ajankohtaisille yhdistyksen
tiedotteille ja kutsuille tarkoitetusta ilmoitustaulusta tai muusta vastaavasta
ilmoituskanavasta.
Tiedotus järjestetään kulloinkin parhaaksi katsotulla tiedotuskanavalla ja -tavalla.
6. toimii toiminta-alueellaan erilaisten kehittämistoimien toteuttajana
7. antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja aloitteita sekä pitää yhteyttä toiminta-alueen toimijoihin
8. voi edistää tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edellä kohdissa
1. – 7. on mainittu.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, sekä asianmukaisen luvan
saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä, sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä
harjoittaa sellaista yhdistyslain 5 §:n mukaista elinkeinotoimintaa, joka liittyy välittömästi
tarkoituksen toteuttamiseen, taikka on taloudellisesti vähäarvoista.
Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun
hankkiminen siihen osallisille.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
3. § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt sekä rekisteröidyt yhdistykset,
säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt.
Tukijäseneksi eli kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys,
säätiö sekä muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa
läsnäolo- sekä puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
Liittyessään yhdistykseen jäsen hyväksyy yhdistyksen säännöt, tavoitteet, tarkoituksen ja
toimintatavat. Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä yhdistyksen
jäseniksi. Hallitus pitää yllä luetteloa yhdistyksen jäsenistä.
4. § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN TAI EROTTAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta
kahtena peräkkäisenä vuotena tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen
on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
5. § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään vuotuiset jäsenmaksut, joiden
suuruudesta sekä maksuajankohdista kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen
vuosikokous.

6. § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.
Yhdistys pitää kalenterivuosittain yhden varsinaisen kokouksen hallituksen määräämänä
ajankohtana, kuitenkin viimeistään helmikuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen hallituksen on
kutsuttava kokous koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta ilmoittamalla siitä yhdistyksen ilmoitustaululla tai yhdistyksen kotisivuilla.
8. § YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:












kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen
jäsenille ja muille tilivelvollisille
vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet
valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista
valitaan edustaja/edustajat muihin järjestöihin
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
9. § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja
enintään kaksitoista (12) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä neljä (4)
varajäsentä.
Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä (1.) vuotena
erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallituksen
puheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuusi kalenterivuotta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.
Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.
Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.
10. § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on:
 suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
 valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
 laatia toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta
tilasta ja toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta sekä valmistella vuosittain yhdistyksen tilit
 valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset
 päättää 9 §:ssä mainittujen toimikuntien ja työryhmien asettamisesta, niiden jäsenten
valitsemisesta ja toimintaohjeiden antamisesta
 päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoa hanketyöryhmiä sekä pyytää tarvittaessa
asiantuntijalausuntoja
 suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät, näissä
säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyskokouksen hallitukselle osoittamat tehtävät.
11. § NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai sihteeri
tai rahastonhoitaja yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa.
12. § TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.
13. § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA VAROJEN KÄYTTÖ
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen viimeinen
yhdistyskokous määrää varojen käytöstä, jotka tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella kokouksen määräämällä tavalla.
14. § YLEISET YHDISTYSLAIN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN
Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan
yhdistyslain säännöksiä.

