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YTTILÄN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT  

 

 

 

1. Yhdistyksen nimi  

Yhdistyksen nimi on Yttilän kyläyhdistys ry.  

 

2. Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue  

Yhdistyksen kotipaikka on Säkylän kunnassa.  

Yhdistyksen toiminta-alueena on Köyliöjärven itäpuolella olevat vanhat Köyliön kylät Korvenkylä 

eli Korpi (Hankaankorpi), Tuohiniemi, Pehula, Vellinmaa, Uusimaa, Yttilä ja Karhia.  

 

3. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot  

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistyksen toiminta-alueen kylien ja kyläläisten yleisten ja yhteisten 

etujen ajaminen, perinteiden ja paikallisen historian vaaliminen, viihtyisyyden, yhteishengen ja 

muun hyvinvoinnin edistäminen.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Museokoulussa tapahtuvaa museotoimintaa, 

järjestää talkoita ja tapahtumia sekä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Lisäksi yhdistys voi muistaa 

jäsentensä merkkipäiviä, järjestää eri ikäisille harrastustoimintaa sekä tehdä aloitteita ja anomuksia 

viranomaisille. Yhdistys voi myös muilla vastaavanlaisilla toimintamuodoilla toimia kylien ja sen 

asukkaiden parhaaksi.  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vuokrata omistamiaan tiloja, järjestää rahakeräyksiä, 

arpajaisia, tehdä avustusanomuksia, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi 

harjoittaa pienimuotoista kioski- ja myyjäistoimintaa järjestämiensä tapahtumien yhteydessä.  

 

4. Yhdistyksen jäsenet  

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla yhdistyksen toiminta-alueen 15 vuotta täyttänyt kylien 

asukas, entinen asukas tai kesäasukas. Jäsenyyttä voivat hakea myös Yttilän kansakoulussa tai 

peruskoulussa oppivelvollisuuttaan suorittaneet henkilöt tai koulussa opettajana toimineet, jotka 

hyväksyvät yhdistyksen säännöt.  

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu 

oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee yhdistyksen toiminta-ajatusta ja hyväksyy säännöt. 

Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  
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Kunniajäsenyys myönnetään henkilölle, joka toiminnallaan on merkittävästi edistänyt 

kyläyhdistyksen toiminta-ajatukseen kirjattuja asioita.  

Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus kokouksessaan. Kannattajajäseniksi liittyvien 

yhdistysten tulee ilmoittaa liittymisajankohdan jäsenmäärä.  

Yhdistyksen toiminta-alueen kaikilla vakituisilla ja vapaa-ajan asukkailla on läsnäolo-oikeus 

yhdistyksen kokouksissa.  

 

5. Yhdistyksen jäsenyyden päättyminen  

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen 

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen 

kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  

Yhdistys voi erottaa yhdistyksen jäsenen, jos hän on jättänyt maksamatta jäsenmaksun tai muutoin 

jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Jäsen 

voidaan erottaa myös, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 

vahingoittanut yhdistystä. Jäsen voidaan erottaa, jos hän ei enää täytä laissa tai yhdistyksen 

säännöissä mainittuja ehtoja.  

 

6. Liittymis- ja jäsenmaksut  

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävästä liittymismaksusta ja vuotuisen 

jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdista päättää vuosikokous.  

 

7. Yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat  

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä 

tarpeen mukaan vähintään kuusi, enintään kymmenen muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi 

vuosikokous valitsee yhdistykselle yhden toiminnantarkastajan ja hänelle varahenkilön.  

Hallituksen ja toiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.  

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai sen 

ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta 

silloin, kun he katsovat siihen olevan tarvetta, tai silloin, kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Lisäksi edellytetään, 

että läsnä on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.  

Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmistö hallituksen jäsenistä kannattaa. Mikäli äänet 

menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.  

 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja yhdessä joko 

sihteerin tai rahastonhoitaja kanssa.  

 

9. Yhdistyksen tilikausi  

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätösasiakirjat ja vuosikertomus on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme 

viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 

tilipäätöksestä hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.  
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10. Yhdistyksen kokous ja päätöksentekojärjestys  

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana tammikuun ja 

toukokuun välisenä aikana.  

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus 

katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista 

jäsenistä sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokous on tällöin pidettävä 

kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 

hallitukselle.  

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä 

annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen 

puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa asian ratkaisee kuitenkin arpa.  

 

11. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen  

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 

kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka. Kokouskutsu postitetaan 

jokaiselle yhdistyksen jäsenelle tai julkaistaan yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä 

lehdessä.  

 

12. Vuosikokous  

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1) Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.  

2) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksun 

suuruudesta.  

3) Päätetään hallituksen puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten, toiminnantarkastajan ja hänen 

varahenkilön valitsemisesta ja erottamisesta.  

4) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on 

ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun.  

 

13. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 

vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 

sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 

purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 

käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  

 

14. Voimassa oleva yhdistyslaki  

Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan 

yhdistyslain säännöksiä. 


