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SÄÄNNÖT

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka
on Vammalan kaupungissa Suodenniemellä ja toiminta-alueena Leppälammin, Taipaleen ja
Koivuniemen kylät.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä sekä toimia yleisten ja
yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien- ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä,
harrastus- ja kulttuuritoimintaa, sekä edistää palvelujen säilymistä alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 kylien etujärjestönä osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylien
kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,
 tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylien kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
 edistää kyläyhteisön yhteistoimintaa,
 järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,
 toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi,
 yhdistys ei harjoita minkäänlaista puoluepoliittista toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi:
 yhdistys kantaa jäseniltään vuosikokouksessa kulloinkin päätettyä liittymis- ja jäsenmaksua,
 yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.
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3§ JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen toiminnan, tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus, josta käytetään nimeä TOIMIKUNTA, hyväksyy jäsenet. Toimikunnan ei tarvitse perustella päätöstään
eikä siitä voi valittaa. Jäsenyys alkaa, kun jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty. Jäsen on
velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun.
Toimikunta pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen 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 velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokoukseen
käsiteltäväksi, jättämällä valituskirjelmä yhdistyksen toimikunnalle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa erottamisestaan tiedon saatuaan.

5§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksen jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6§ HALLINTO
Vuosikokous valitsee toimikunnan puheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Toimikunnan
puheenjohtaja toimii samalla myös yhdistyksen puheenjohtajana.
Yhdistyksen asioita hoitaa toimikunta, johon kuuluu vuosikokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) sekä enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.
Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan,
sihteeri voi toimia myös rahastonhoitajana. Vuosikokous valitsee tilintarkastajat sekä muut
mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi.
Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet toimikunnan jäsenistä sitä vaatii. Toimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Ellei puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole
saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku toimikunnan jäsenistä puhetta johtamaan.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
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7§ TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT
Toimikunnan tehtävänä on
 edustaa yhdistystä,
 suunnitella, johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten, sääntöjen ja lain
antamien ohjeiden mukaisesti sekä vastata yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoidosta,
 pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymiskysymykset,
 huolehtia yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta,
 valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut yhdistyksen kokoukselle
esitettävät asiat,
 toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset.

8§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri.

9§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi
Yhdistykselle valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja lisäksi yksi (1) varatilintarkastaja.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimikunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa toimikunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain toimikunnan määräämänä aikana ennen huhtikuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun toimikunta
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenes osa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä toimikunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii.
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä.
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. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
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11§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Toimikunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitetuilla osoitteilla postitetuilla kirjeillä
tai paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla.
12§ VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä toimikunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle kaudelle
8. Valitaan toimikunnan puheenjohtaja joka toimii samalla yhdistyksen puheenjohtajana
sekä muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
9. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja
10. Valitaan edustaja/edustajat muihin järjestöihin seuraavalle kaudelle
11. Käsitellään muut toimikunnan esittämät asiat
12. Käsitellään muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on tällöin
mainittava sääntöjen muuttamisesta. Muutosehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava
kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa,
joiden väli tulee olla enintään kaksi (2) kuukautta. Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkamispäätöksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, sen varat luovutetaan toimialueensa kyläyhteisöä palvelevaan tarkoitukseen, yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.
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