HÄMEEN KYLÄT - YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2018
1 § Nimi ja Kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hämeen Kylät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toiminta-alue
on Kanta-Häme.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kylä- ja asukastoiminnan edunvalvojana ja kylien
yhteistyöelimenä Hämeessä. Toiminnan tavoitteena ovat elävät ja viihtyisät paikallisyhteisöt.
Yhdistys tukee kyliä ja asukasyhteisöjä, rohkaisten, innostaen ja avustaen muutoksessa ja
ajassa pysymisessä.
Yhdistys edistää kylien välistä yhteistyötä, jakaen esimerkkejä ja avaten uusia yhteistyön väyliä.
Yhdistys kannustaa kuntien ja kylien ja eri järjestöjen väliseen yhteistyöhön kansainvälisyyttä
unohtamatta. Yhdistys pyrkii myös kehittämään elinkeinotoiminnan yleisiä edellytyksiä.
Etujärjestöroolissaan yhdistys osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja vaikuttaa
päätöksentekoon tehden aloitteita ja esityksiä sekä antaen lausuntoja. Yhdistys tekee
yhteistyötä Suomen Kylät ry:n sekä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen
kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa järjestää kokouksia, tapahtumia,
kylätoimintapäiviä, luentotilaisuuksia, työpajoja sekä muuta neuvonta-, koulutus- ja
tiedotustoimintaa.
Yhdistys pitää rekisteriä Kanta-Hämeen kylä- ja asukasyhdistyksistä sekä muista kylätoimintaa
harjoittavista toimijoista.
Yhdistyksellä on toimintansa tukemiseksi oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.
Lisäksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa sekä voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna
huvitapahtumia, arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä, sekä järjestää tapahtumissaan
kahviotoimintaa.
Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3§ Jäsenistö
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Kanta-Hämeen tai sen lähikuntien paikallistoimintaa
harjoittava rekisteröity yhdistys tai yksityinen henkilö sekä yritys tai kunta, joka haluaa edistää
yhdistyksen tarkoitusta ja joka maksaa syyskokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja joka maksaa syyskokouksen määräämän liittymis- ja kannatusjäsenmaksun.
Kannattajäsenellä ei ole äänioikeutta. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus.

4§ Kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammihuhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Päätökset tehdään
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen 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
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
Kutsut kokouksiin lähetetään jäsenille joko sähköisesti tai kirjepostina vähintään kaksi (2)
viikkoa ennen kokousta.

5§ Hallitus
Yhdistyksen toimintaa hoitaa ja suunnittelee syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu
vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen
(10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä, sekä 4-10 varajäsentä.
Jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorot arvotaan.
Hallituksen varsinaisten jäsenten puheenjohtaja mukaan luettuna tulee olla eri puolilta
toimialuetta.
Hallituksen varsinaisena jäsenenä voi yhtäjaksoisesti toimia enintään neljän (4) vuoden ajan.
Puheenjohtajan toimikausi erotetaan mahdollisesta edeltävästä hallituskaudesta, ja se voi olla

enintään neljä (4) vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden hoitamista ja valmistelua varten työvaliokuntia.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta
tai, kun vähintään kolme varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä.
Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

6§ Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa.

7§ Talous
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa
ennen kevätkokousta.

8§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa.
Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
annetuista äänistä.
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden
välillä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava
kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kylätoimintaa
edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien
säilyttämisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen
viimeinen purkukokous päättää.

