
Vihdin asukas - ja kylä toiminta ry:n slinnöt 
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NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Vihdin asu kas- ja kylätoiminta ry ja sen kotipaikka on Vihdin 
kunta 

TARKOITUS JA TOTEUTT AMlNEN 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vihtiläisten asukkaiden asu kas- ja 
kyläyhteisöjen yhteiselimenä lisätäkseen asukkaiden ja ko.yhteisöjen 
yhteistoimintaa sekä keskinäistä arvostusta ja parantaa ja kehittäi alueen 
taloudellisia toimintaCdellytyksiä. 

Toiminnan toteuttamiseksi yhdistys; 
• Järjestää neuvonta - ja opastustilaisuuksia jäsenilleen 

Edistää jäsenten ja kunnan välistä yhteistyötä 
tiedottamalla sekä erilaisin kampanjoin 

• Toimii yhteistyöelimenä valtakunnalliseen, alueelliseen ja 
kunnalliseen toimintaan piin olemalla jäsen 
valtakunnallisessa kylätoiminnassa 

• Järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia 
• Edistää jäsenten keskinäistä yhteistyötä erilaisin 

kampanjoin 
• Järjestää yhteisiä alaan liittyviä tapahtumia 
• Antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä 

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja 
järjestää arpajaisia ja myyjäisiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten 
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen 
edun hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta saa muutenkaan muodostua 
pääasiallisesti taloudelliseksi. 

JÄSENISTÖ 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittYä kaikki vihtiläiset asukkaat sekä oikeuskelpoiset 
rekisteröidyt yhdistykset, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Jäsenten lisäksi yhdistyksen kokouksiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki 
kunnan asukkaat sekä kunnan asukas - ja kyläyhdistysten edustajat. 

Yhdistyksen hallitus piättää jäseneksi hyväksymisestä. 
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JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 
tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 
merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin 
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. 

LIlTTYMIS - JA JÄSENMAKSU 
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta erikseen 
yksityisille ja yhdistyksille sekä sen perimisestä päättää yhdistyksen syyskokous 

HALLITUS 
Yhdistyksen asioita hoitaa siltä osin, kun ne eivät kuulu yhdistyksen kokouksen 
päätettäväksi, hallitus. 

Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen kokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu 
puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuudesta kahdeksaan muuta varsinaista 
jäsentä, sekä kolmesta neljään varajäsentä. Hallituksen muista varsinaisista 
jäsenistä kolme tai neljä on vuosittain erovuorossa sekä varajäsenistä yksi tai 
kaksi. Ensimmäisellä kerralla tai tarvittaessa erovuoroiset valitaan arvalla. 

Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen toimikuntia. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään kaksi hallituksen 
jäsentä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun sen jäsenmäärästä riippuen enemmän kuin kolme 
tai neljä jäsentä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. 
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITIAMINEN 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
sihteeri tai talnudenhoitaja, kaksi yhdessä. 
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TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 
Ybdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tuloslaskelma ja tase sekä ballituksen toimintakertomus on annettava 
tilintarkastajille väbintään neljä viikkoa ennen ybdistyksen kevätkokousta. 
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen 
kevätkokousta ballitukselle 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Ybdistyksen vuosikokous pidetään ballituksen määräämänä aikana vuosittain 
ennen bubtikuun loppua. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun ybdistyksen kokous niin päättää tai kun 
ballitus katsoo siiben olevan aibetta tai väbintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) 
ybdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten 
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen ( 30 ) vuorokauden 
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty ballitukselle. 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapubeenjobtajalla 
ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenelli on kokouksessa läsnäolo-ja 
pubeoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Yhdistyksen kokouksen 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. 

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Hallituksen on kutsuttava ybdistyksen varsinaiset kokoukset ja ylimääräiset 
kokoukset koolle väbintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ybdistyksen 
varsinaisen kokouksen päättämässä sanomalehdessä olevalla ilmoituksella. 



 

11. YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET 

12. 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat; 

1) kokouksen avaus 
2) valitaan kokoukselIe puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5 ) esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja 

tilintarkastajien lausunto 
6 ) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7 ) vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis - ja jäsenmaksun 

suuruus 
8 ) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
sääntöjen 6 kohdan mukaisesti 
9) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 
10) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 
II) valitaan edustaja/edustajat muihin järjestöihin 
12) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

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

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan (';' ) enemmistöllä annetoista äänistä. Kokouskutsussa on 
mainittava käsiteltävänä asiana sääntöjen muuttaminen. 
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään 
kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( 
% ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävänä 
asiana yhdistyksen purkaminen. 

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen viimeisen 
kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen sääntöjen 2 kohdan tarkoitukseen. 


