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Jdljennds

1S

Sorsakosken
kyldyhdistys
ry
Leppdvirta
AlannelrjaHelenaHillevi
Laakkolanniementie
87a
79130Sorsakoski
77.759
22.01.1960
07.11.2013

KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen
nimion Sorsakosken
kyldyhdistys
Yhdistyksen
ry ja sen kotipaikkaon Leppdvirta.
ja senldhiympdrist6.
toiminta-alueena
on Sorsakoski
2 S TARKOTTUS
JA TOTMTNTAMUODOT
Yhdistyksen
tarkoituksena
on Sorsakosken
alueellavakituisesti
tai vapaa-aikanaan
asuvien
ja viihtyvyyteen
yleisestiliittyvien
ihmisten
asumiseen,
hyvinvointiin
asioidenhoitaminen,
ja ylldpitdminen,
yhteenkuuluvaisuuden
kyldnkehittdminen,
kyldldisten
tunteenelvyttdminen
sekdkyldnperinteen
vaaliminen.
Yhdistyksen
tarkoituksena
on kannustaaalueenasukkaitayhteistoimintaan
kotiseutunsa
ja viranhaltijoiden
kehittdmiseksi
sekdkehittdtiyhteistydtd
alueenpddttdjien
kanssakyldn
ja asukkaidenhyvinvoinnin
parantamisessa.
kehittdmisessd
Tarkoituksena
on s6ilyttddSorsakoski
elinvoimaisena
sekdlisdtdkokoseudunkehittdmiseen
liittyvddosaamistaja lisdtdkokemusten
yhteistyo
vaihtoatoiminta-alueen
eritahojenvdililld
kansainvdlinen
mukaanlukien.
yhdistys:
Tarkoituksensa
toteuttamiseksi
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ja
yhteistyossd
yritysten,
yhteisojen
toiminta-alueen
kehittdmiseen
asukkaiden,
- Osallistuu
muidenorganisaatioiden
kanssa.
yhdistyksenja kunnan vdlistd yhteistydtiij€irjestdim€rlld
Edist€i€i
kokouksia,yhteistapaamisia

ja muitavastaavia
tilaisuuksia.
ja yriyksiin.
PitdEiaktiivisestiyhteyttdkuntaan,sekii muihinyhteisdihin,yhdistyksiin
Jdrrjestdidikyldkokouksia sekd koulutustilaisuuksia.

ja virkistystilaisuuksia,
ja
erilaisiakyldtapahtumia,
kulttuurimyyjdisid
- Jdirjestdidr
kirpputoreja
toiminnan
tukemiseksi.
ja tekeealoitteita
ja viranomaisille.
pddittdrjille
lausuntoja
- Antaatarvittaessa
jdlkipolville
voimiensa
mukaanomistamansa
kyldtalon,
Seuralan
sdilymisestd
- Huolehtii
arvoisessaan
kunnossaja pyrkiinostamaantalonkdytt6astetta.
ja avustuksia
ja
yhdistysvoi ottaavastaanlahjoituksia,
Toimintansa
tukemiseksi
testamentteja
ja
se voi omistaatoimintaansa
vartentarpeellista
kiintedd irtaintaomaisuutta
sekdvoi
ja
toimeenpanna
asianmukaisella
luvallaarpajaisia rahankerdyksid.
Yhdistyksen
toiminnan
tarkoituksena
ei olevoitontai muunvdlittdmdn
taloudellisen
edun
hankkiminen
toimintaan
osallistuville.
3 S JASENET
Yhdistyksen
varsinaisiksijdseniksi
voivatliittydiyhdistyksen
toiminta-alueella
vakituisesti
yhdistykset,
tai osa-aikaisesti
asuvatyksityiset
henkil6tsekdrekisteroidyt
sddti6tja muut
poisetyhteis6t.
oikeustoimikel
yksityinen
Tukijdseneksi
eli kannattajajdseneksi
voidaanhyvdksyd
henki16,
rekister6ity
yhdistys,
yhteis6.
yhdistyksen
sddti6sekdmuuoikeuskelpoinen
Kannattajajdsenilld
on
kokouksissa
ldsndolosekdpuheoikeus
muttaei ddnioikeutta.
jdseniksi.
yhdistyksen
Yhdistyksen
hallitusp€i€ittdid
uusienjdsentenhyvdksymisestd
Jdseniksi
jdsenmddrd.
yhdistysten
liittyvien
tuleeilmoittaa
liittymisajankohdan
Yhdistyksen
toimintaja
yhdistyksen
alueenkaikillavakituisilla vapaa-ajan
asukkailla
on ldsn6olo-oikeus
kokouksissa.
jdsenoikeudet
Saavutetut
sdilyvdt.
4 S JASENMAKSU
jdseniltd
ja kannattajajdseniltd
jtisenmaksut,
peritddnvuotuiset
Yhdistyksen
varsinaisilta
joidensuuruudesta
jdsenryhmdlle
yhdistyksen
erikseenpaidittdd
kummallekin
syyskokous.
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5 S YHDTSTYKSEN
KOKOUKSET
Yhdistyspitddkalenterivuosittain
kaksivarsinaista
kokoustahallituksen
mddrddmdnd
ajankohtana:
ja syyskokouksen
kevatkokouksen
huhtikuun
loppuunmennessa
marraskuun
loppuun
mennessii.
yhdistyksen
Ylimddrdinen
kokouspidetddn,
kunyhdistyksen
kokousniinpaattddtai yhdistyksen
hallituskatsoosiihenolevanaihettataikkavdhintddn
yksikymmenesosa
yhdistyksen
(1110)
jdsenistderikseenilmoitettua
ddnioikeutetuista
tarkoitusta
vartenkirjallisesti
niinvaatii
yhdistyksen
hallitukselta.
Yhdistyksen
hallituksen
on kutsuttava
kokouskoolleviimeistddn
kolmenkymmenen
(30)vuorokauden
kuluessa
siitd,kunvaatimussenpitdmiseste
on esitetty
hallitukselle.
Yhdistyksen
yhdistyksen
jdsenindolevatyhdistykset
kokouksiin
varsinaisina
ovatoikeutettuja
ldhettdmddn
kukinyhdenddnivaltaisen
jdsenmddrdn
yhdistyksensd
edustajan
kutakinalkavaa20lukuakohden,kuitenkin
jdsenyhdistyksen
enintddn10 edustajaa.
Kunkinedelldtarkoitetun
edelldtarkoitettuedustusyhdistyksen
kokouksessa
mddrdytyyyhdistyksen
kokoustaedeltdvdn
pddt$misajankohdan
jdsenmddrdn
kalenterivuoden
perusteella.
Yksihenkilovoiedustaavainyhtd
j€isenyhdistyst€r.
jdsenindolevatsddti6tja muutoikeustoimikelpoiset
Yhdistyksen
yhteis6tovatoikeutettuja
yhdenddnivaltaisen
ldhettdmddn
yhdistyksen
edustajan
kokouksi
in.
ja
jdsenend
Kullakinedustajalla varsinaisena
olevallayksityiselld
henki16llei
on kokouksessa
yksiddni.
pddtokseksi
Yhdistyksen
tulee,elleindissdsddnnoissd
toisinmddrdtd:
jotaon kannattanut
1. se mielipide,
yli puoletddnestyksessd
annetuista
aanista,
jota
2. ddntenmennessii
tasanse mielipide, kokouksen
puheenjohtaja
ilmoittaa
kannattavansa,
vaaleissa
kuitenkin
arpa.
Hallituksen
yhdistyksen
on kutsuttava
kokoukset
koollevdhintddn
(14)vuorokautta
neljdtoista
ja paikkakunnalla
ennenkokoustailmoituksella
yhdistyksen
ilmoitustaululla
yleisesti
julkaistulla
ilmestyv6ssd
sanomalehdessd
kokouskutsulla.
6 S YHDISTYKSEN
KOKOUKSISSA
KASITELTAVAT
ASIAT
Yhdistyksen
kevdtkokouksessa
kdsiteltdvdt
asiat:
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3. Kokouksenavaus
4. Valitaankokouksenpuheenjohtaja,
ja kaksi
sihteeri,kaksipdytdkirjantarkastajaa
ddntenlaskijaa
5. Todetaankokouksenlaillisuusja pddtosvaltaisuus
6. Hyvdksytddnkokouksentyojdrjestys
7. Esitetddntilinpddt6s,vuosikertomusja toiminnantarkastajan
lausunto
ja vastuuvapauden
8. Peieitetddn
tilinpddt6ksen
vahvistamisesta
ja
my6ntdmisestdhallitukselle
muilletilivelvollisille
9. Kdsitelldiinmuut kokouskutsussa
mainitutasiat
10. Kokouksenpddttdminen
Yhdistyksensyyskokouksessa
kdsiteltdvdtasiat:
1. Kokouksenavaus
2. Valitaankokouksenpuheenjohtaja,
ja tarvittaessa
sihteeri,kaksipdyt€ikirjantarkastajaa
kaksiddntenlaskijaa
3. Todetaankokouksenlaillisuusja pddtosvaltaisuus
4. HyvdksytddnkokouksentyOj€irjestys
5. Vahvistetaanseuraavankalenterivuoden
toimintasuunnitelma,
tulo-ja menoarvio,
puheenjohtajan
vuosikorvaussekdjdsenmaksunsuuruusvarsinaistenjdsentensekd
kannattajajtisentenosalta
ja varapuheenjohtaja
6. ValitaanhallituksenpuheenjohtaJa
seuraavaksikalenterivuodeksi
7. Valitaanhallituksenvarsinaisetjdsenetsekd varajdseneterovuoroistentilalleseuraavaksi
kahdeksikalenterivuodeksi
ja hdnellevarahenki16.
8. Valitaanyksi (1) toiminnantarkastaja
9. Kdsitelldiinmuut kokouskutsussa
mainitutasiat
pddttdminen
10. Kokouksen
7 S YHDISTYKSENHALLITUS
Yhdistyksenasioitahoitaahallitus.Hallitukseenkuuluukalenterivuodeksi
valitut
ja varapuheenjohtaja
puheenjohtaJa
sekd kahdeksikalenterivuodeksi
valitutneljdstdyhdeksddn
(4-9)varsinaistajdsentdsekd yhtd montavarajdsentd.
Hallitusvalitseekeskuudestaan
tai ulkopuoleltasihteerin,taloudenhoitajan
sekd muut
tarvittavattoimihenkil6ttoimikautensaajaksi.Hallituksenpuheenjohtajana
voi toimia
yhtdjaksoisesti
enintddnkymmenenkalenterivuoden
ajan.
Hallitusvoi asettaaasioidenvalmisteluavartentydryhmidr
tai kutsuaasiantuntijoita
niitd
hoitamaan.
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puheenjohtajan
Hallituskokoontuu
tai hdnenestyneend
ollessaan
varapuheenjohtajan
kutsusta.
Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan
on kutsuttava
hallituskokoon,kunhdnkatsoosiihenolevan
jdsenistdsitdvaatii.
aihettatai kunvdhintddn
puolethallituksen
Hallituson pddtosvaltainen,
jdsenistd,
puolethallituksen
kunvdhintddn
puheenjohtaja
tai
varapuheenjohtaja
mukaanluettunaon saapuvi
||a.
Pddtokset
hallituksen
kokouksissa
tehdddnyksinkertaisella
ddntenenemmistolle.
Aantenmennessii
puheenjohtajan
tasanratkaisee
ddni,paitsivaaleissa
ratkaisee
arpa.
jdsenistdon erovuorossa
Hallituksen
varsinaisista
puolet.Eroamisjdrjestyksen
vuosittain
mddrddensimmiiiselld
jdsenistd,
kerrallaarpa.Mitdedelldon sanottuvarsinaisista
koskeemyos
hallituksen
varajdsenid.
perustaaavukseen
ja tyoryhmiei.
Hallitusvoitarvittaessa
toimikuntia
8 S HALLITUKSEN
TEHTAVAT
Hallituksen
tehtdvdnd
on:
ja johtaayhdistyksen
- Suunnitella
toimintaa.
- Valvoa,ettdyhdistyksen
talouttaja omaisuutta
hoidetaan
huolella.
- Laatiaehdotustoimintasuunnitelmaksija
tulo-ja menoarvioehdotus,
selostusyhdistyksen
taloudellisesta
yhdistyksen
tilastaja vuosikertomus
toiminnasta
sekdpridttdai
vuosittain
yhdistyksen
tilit.
yhdistyksen
Valmistella
kokouksissa
kdsiteltdvdt
asiatsekdpannatoimeenkokousten
pidtokset.
ja ty6ryhmien
- Paattaa7 $:ssdmainittujen
toimikuntien
asettamisesta,
niidenjdsenten
ja
valitsemisestatoimintaohjeiden
antamisesta.
- Paattaehankkeiden
hyvdksymisestd,
valvoahanketyoryhmid
sek6pyytddtarvittaessa
asiantuntijalausuntoja.
- Suorittaa
perusteella
muutyhdistyslain
hallitukselle
kuuluvat
tehtdvdt,
ndissdsddnnoissd
ja yhdistyskokouksen
mainitut
tehtdvdt
hallitukselle
osoittamat
tehtdvdt.
I S N r M E NKT RJO|T T A MIN E N
Yhdistyksen
nimenkirjoittavat
puheenjohtaja,
hallituksen
varapuheenjohtaja,
yhdessd
molemmat
jompikumpi
tai puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja
yhdessdsihteerin
taitaloudenhoitajan
kanssa.
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Yhdistyksentoiminta-ja tilikausion kalenterivuosi.
ja hallituksenvuosikertomuson annettava
Tilinp€idtos
tarvittavineasiakirjoineen
toiminnantarkastajalle
viimeistddnkolmeviikkoaennen kevdtkokousta.
Toiminnantarkastajan
tulee antaa hallituksellekirjallinenlausuntonsaviimeistddnkaksiviikkoaennen
kevdtkokousta.
1 1 S YH D TSTY K S E S TA
E ROA MTNE N
yhdistyksenhallitukselle
Jdsen voierota yhdistyksestdilmoittamalla
siitdkirjallisesti
tai
sen puheenjohtajalle
tai ilmoittamalla
erostayhdistyksenkokouksessapdytdkirjaan
merkittdvdksi.
jos jdsen on jdttdnytjdsenmaksunsamaksamatta
Hallitusvoi erottaajdsenenyhdistyksestd,
perdkkdisend
joihinjdsen
kahtena
vuotenatai on muutenjdtttinyttdyttdmdttdne velvoitukset,
yhdistyksessdtai sen ulkopuolella
on yhdistykseenliittymdlldsitoutunuttai on menettelylld€in
yhdistyst6tai ei endd tdytd laissatai yhdistyksensddnnoissd
huomattavasti
vahingoittanut
mainittujajdsenyydenehtoja.
ja VARoJEN KAYTTO
12 S SAANTOJENMUUTTAMINEN,
YHDISryKSENPURKAMINEN
ja yhdistyksenpurkamisestaon tehtdvdyhdistyksenkokouksessa
Pddtossddntojenmuuttamisesta
vdhintddnkolmenneljdsosan(3/4)enemmist6lldannetuistaddnistd.Kokouskutsussa
on mainittava
sddntojenmuuttamisesta
tai yhdistyksenpurkamisesta.
Yhdistyksenpurkautuessakdytetddnyhdistyksenvaratyhdistyksentarkoituksenedistdmiseen
purkamisestapddttdvdnkokouksenmddrd6mdlldtavalla.Yhdistyksentullessalakkautetuksi
kdytetddnsen varat samaantarkoitukseen.
1 3S
Edell€iolevienmddrdystenlisdksiyhdistyksentoiminnassanoudatetaanvoimassaolevan

yhdistysrekisterijdrjestelmdstd.
Tiedoton tulostettu
koneellisesti
Patenttija rekisterihallituksen
paperille
tulostettuna
asiakirjaon alkuperdinen
ilman
allekirjoitusta.
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