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1S KOTI PAI KKA JA TOIM INTA-ALU E

Yhdistyksen nimi on Sorsakosken kyldyhdistys ry ja sen kotipaikka on Leppdvirta. Yhdistyksen
toiminta-alueena on Sorsakoski ja sen ldhiympdrist6.

2 S TARKOTTUS JA TOTMTNTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on Sorsakosken alueella vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien
ihmisten asumiseen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen yleisesti liittyvien asioiden hoitaminen,
kyldn kehittdminen, kyldldisten yhteenkuuluvaisuuden tunteen elvyttdminen ja ylldpitdminen,
sekd kyldn perinteen vaaliminen.

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa alueen asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa
kehittdmiseksi sekd kehittdti yhteistydtd alueen pddttdjien ja viranhaltijoiden kanssa kyldn
kehittdmisessd ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on s6ilyttdd Sorsakoski
elinvoimaisena sekd lisdtd koko seudun kehittdmiseen liittyvdd osaamista ja lisdtd kokemusten
vaihtoa toiminta-alueen eri tahojen vdililld kansainvdlinen yhteistyo mukaan lukien.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

Patentti- ja reki sterihall itus
Yhdistys- ja sddtidasiat

Arkadiankatu 64
PL 1190
00101 Helsinki

puhelin 029 509 5959
faksi 029 509 5328

www.prh.fi



Patentti- ja rekisterihall itus
Yhdistys- ja sddti6asiat

JALJENNOS

07.11.2013

2(6)

- Osallistuu toiminta-alueen kehittdmiseen yhteistyossd asukkaiden, yritysten, yhteisojen ja
muiden organisaatioiden kanssa.

Edist€i€i yhdistyksen ja kunnan vdlistd yhteistydtii j€irjestdim€rlld kokouksia, yhteistapaamisia
ja muita vastaavia tilaisuuksia.

PitdEi aktiivisesti yhteyttd kuntaan, sekii muihin yhteisdihin, yhdistyksiin ja yriyksiin.

J dr rj estdidi kyl dko kou ksi a sekd ko ul utusti la isu u ksia.
- Jdirjestdidr erilaisia kyldtapahtumia, kulttuuri- ja virkistystilaisuuksia, myyjdisid ja
kirpputoreja toiminnan tukemiseksi.
- Antaa tarvittaessa lausuntoja ja tekee aloitteita pddittdrjille ja viranomaisille.
- Huolehtii voimiensa mukaan omistamansa kyldtalon, Seuralan sdilymisestd jdlkipolville
arvoisessaan kunnossa ja pyrkii nostamaan talon kdytt6astetta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia ja
se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiintedd ja irtainta omaisuutta sekd voi
toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankerdyksid.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun vdlittdmdn taloudellisen edun
hankkiminen toimintaan osallistuville.

3 S JASENET

Yhdistyksen varsinaisiksijdseniksi voivat liittydiyhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti
tai osa-aikaisesti asuvat yksityiset henkil6t sekd rekisteroidyt yhdistykset, sddti6t ja muut
oikeustoimikel poiset yhteis6t.

Tukijdseneksi eli kannattajajdseneksi voidaan hyvdksyd yksityinen henki16, rekister6ity
yhdistys, sddti6 sekd muu oikeuskelpoinen yhteis6. Kannattajajdsenilld on yhdistyksen
kokouksissa ldsndolo- sekd puheoikeus mutta ei ddnioikeutta.

Yhdistyksen hallitus p€i€ittdid uusien jdsenten hyvdksymisestd yhdistyksen jdseniksi. Jdseniksi
liittyvien yhdistysten tulee ilmoittaa liittymisajankohdan jdsenmddrd. Yhdistyksen toiminta-
alueen kaikilla vakituisilla ja vapaa-ajan asukkailla on ldsn6olo-oikeus yhdistyksen
kokouksissa.

Saavutetut jdsenoikeudet sdilyvdt.

4 S JASENMAKSU

Yhdistyksen varsinaisilta jdseniltd ja kannattajajdseniltd peritddn vuotuiset jtisenmaksut,
joiden suuruudesta kummallekin jdsenryhmdlle erikseen paidittdd yhdistyksen syyskokous.
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5 S YHDTSTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitdd kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen mddrddmdnd
ajankohtana: kevatkokouksen huhtikuun loppuun mennessa ja syyskokouksen marraskuun loppuun
mennessii.

Ylimddrdinen yhdistyksen kokous pidetddn, kun yhdistyksen kokous niin paattdd tai yhdistyksen
hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vdhintddn yksi kymmenesosa (1110) yhdistyksen
ddnioikeutetuista jdsenistd erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii
yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistddn
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitd, kun vaatimus sen pitdmiseste on esitetty
hall itukselle.

Yhdistyksen kokouksiin yhdistyksen varsinaisina jdsenind olevat yhdistykset ovat oikeutettuja
ldhettdmddn kukin yhden ddnivaltaisen edustajan yhdistyksensd jdsenmddrdn kutakin alkavaa 20-
lukua kohden, kuitenkin enintddn 10 edustajaa. Kunkin edelld tarkoitetun jdsenyhdistyksen
edelld tarkoitettu edustus yhdistyksen kokouksessa mddrdytyy yhdistyksen kokousta edeltdvdn
kalenterivuoden pddt$misajankohdan jdsenmddrdn perusteella. Yksi henkilo voi edustaa vain yhtd
j€isenyhdistyst€r.

Yhdistyksen jdsenind olevat sddti6t ja muut oikeustoimikelpoiset yhteis6t ovat oikeutettuja
ldhettdmddn yhden ddnivaltaisen edustajan yhdistyksen kokouksi in.
Kullakin edustajalla ja varsinaisena jdsenend olevalla yksityiselld henki16llei on kokouksessa
yksi ddni.

Yhdistyksen pddtokseksi tulee, ellei ndissd sddnnoissd toisin mddrdtd:

1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet ddnestyksessd annetuista aanista,
2. ddnten mennessii tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa,
vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vdhintddn neljdtoista (14) vuorokautta
ennen kokousta ilmoituksella yhdistyksen ilmoitustaululla ja paikkakunnalla yleisesti
ilmestyv6ssd sanomalehdessd julkaistulla kokouskutsulla.

6 S YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KASITELTAVAT ASIAT

Yhdistyksen kevdtkokouksessa kdsiteltdvdt asiat:
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3. Kokouksen avaus
4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pdytdkirjantarkastajaa ja kaksi
ddntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja pddtosvaltaisuus
6. Hyvdksytddn kokouksen tyojdrjestys
7. Esitetddn tilinpddt6s, vuosi kertomus ja toi m i nnantarkastajan lausunto
8. Peieitetddn tilinpddt6ksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden my6ntdmisestd hallitukselle ja
muil le t i l  ivelvol l isi l le
9. Kdsitelldiin muut kokouskutsussa mainitut asiat
1 0. Kokouksen pddttdminen

Yhdistyksen syyskokouksessa kdsiteltdvdt asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pdyt€ikirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ddntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja pddtosvaltaisuus
4. Hyvdksytddn kokouksen tyOj€irjestys
5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio,
puheenjohtajan vuosikorvaus sekd jdsenmaksun suuruus varsinaisten jdsenten sekd
kannattajajtisenten osalta
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaJa ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
7. Valitaan hallituksen varsinaiset jdsenet sekd varajdsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi
kahdeksi kalenterivuodeksi
8. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hdnelle varahenki16.
9. Kdsitelldiin muut kokouskutsussa mainitut asiat
1 0. Kokouksen pddttdminen

7 S YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valitut
puheenjohtaJa ja varapuheenjohtaja sekd kahdeksi kalenterivuodeksi valitut neljdstd yhdeksddn
(4-9) varsinaista jdsentd sekd yhtd monta varajdsentd.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan sekd muut
tarvittavat toimihenkil6t toimikautensa ajaksi. Hallituksen puheenjohtajana voi toimia
yhtdjaksoisesti enintddn kymmenen kalenterivuoden ajan.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten tydryhmidr tai kutsua asiantuntijoita niitd
hoitamaan.
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hdnen estyneend ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon, kun hdn katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vdhintddn puolet hallituksen jdsenistd sitd vaatii.

Hallitus on pddtosvaltainen, kun vdhintddn puolet hallituksen jdsenistd, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mu kaan luettuna on saapuvi | | a.

Pddtokset hallituksen kokouksissa tehdddn yksinkertaisella ddntenenemmistolle. Aanten mennessii
tasan ratkaisee puheenjohtajan ddni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

Hallituksen varsinaisista jdsenistd on erovuorossa vuosittain puolet. Eroamisjdrjestyksen
mddrdd ensimmiiiselld kerralla arpa. Mitd edelld on sanottu varsinaisista jdsenistd, koskee myos
hallituksen varajdsenid.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja tyoryhmiei.

8 S HALLITUKSEN TEHTAVAT

Hallituksen tehtdvdnd on:
- Suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa.
- Valvoa, ettd yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella.
- Laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksija tulo- ja menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen
taloudellisesta tilasta ja vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekd pridttdai vuosittain
yhdistyksen tilit.
- Valmistella yhdistyksen kokouksissa kdsiteltdvdt asiat sekd panna toimeen kokousten
pidtokset.

- Paattaa 7 $:ssd mainittujen toimikuntien ja ty6ryhmien asettamisesta, niiden jdsenten
valitsemisesta ja toim intaohjeiden antam isesta.
- Paattae hankkeiden hyvdksymisestd, valvoa hanketyoryhmid sek6 pyytdd tarvittaessa
asiantuntijalausuntoja.
- Suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtdvdt, ndissd sddnnoissd
mainitut tehtdvdt ja yhdi styskokouksen hall itukselle osoittamat tehtdvdt.

I  S NrMEN KTRJO|TTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, molemmat yhdessd
tai puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessd sihteerin tai taloudenhoitajan
kanssa.

10 s TOTMtNTA- JA TtLtKAUSI
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Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinp€idtos tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistddn kolme viikkoa ennen kevdtkokousta. Toiminnantarkastajan
tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistddn kaksi viikkoa ennen
kevdtkokousta.

11 S YHDTSTYKSESTA EROAMTNEN

Jdsen voierota yhdistyksestd ilmoittamalla siitd kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pdytdkirjaan
merkittdvdksi.

Hallitus voi erottaa jdsenen yhdistyksestd, jos jdsen on jdttdnyt jdsenmaksunsa maksamatta
kahtena perdkkdisend vuotena tai on muuten jdtttinyt tdyttdmdttd ne velvoitukset, joihin jdsen
on yhdistykseen liittymdlld sitoutunut tai on menettelylld€in yhdistyksessd tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistyst6 tai ei endd tdytd laissa tai yhdistyksen sddnnoissd
mainittuja jdsenyyden ehtoja.

12 S SAANTOJEN MUUTTAMINEN, YHDISryKSEN PURKAMINEN ja VARoJEN KAYTTO

Pddtos sddntojen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtdvd yhdistyksen kokouksessa
vdhintddn kolmen neljdsosan (3/4) enemmist6lld annetuista ddnistd. Kokouskutsussa on mainittava
sddntojen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa kdytetddn yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistdmiseen
purkamisesta pddttdvdn kokouksen mddrd6mdlld tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
kdytetddn sen varat samaan tarkoitukseen.

13S
Edell€i olevien mddrdysten lisdksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijdrjestelmdstd. Patentti-
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperdinen ilman
allekirjoitusta.
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