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Kaanaan kyläyhdistyksen säännöt
1§

Yhdistyksen nimi on Kaanaan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikkana on Tampereen kaupunki.

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on Kaanaan kyläalueen kehittäminen, asukkaiden viihtyvyyden
ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen sekä kaikinpuolisen hyvinvoinnin
edistäminen.

3§

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä talkoita, antamalla lausuntoja ja tekemällä
anomuksia viranomaisille, järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, huvitilaisuuksia
sekä retkiä. Osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan
päätöksentekoon.
Edistää asukkaiden omatoimisuutta ja yhteishenkeä ja tukee paikallista harrastustoimintaa
sekä pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusperiä ja
tavoitteita kyläläisten parhaaksi.

4§

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja
rahankeräyksiä, harjoittaa satunnaisesti kioskiliikettä ja omistaa sekä hallita toimintaansa
varten tarpeellista omaisuutta sekä ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

5§

Yhdistyksen jäsenenä voi olla kuka tahansa, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja
tarkoituksen. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta johtokunta. Jäsen voi erota koska
tahansa yhdistyksestä tekemällä kirjallisen ilmoituksen yhdistykselle. Jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous.

6§

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittava johtokunta johon kuuluu vuodeksi
kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) varsinaista sekä enintään kolme
(3) varajäsentä, joista vuosittain on kolmannes erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään
ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.

7§

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan
jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

8§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.

9§

Luottamus- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja
- kutsuu johtokunnan tarvittaessa koolle sekä toimii kokousten puheenjohtajana
- allekirjoittaa johtokunnan kokousten pöytäkirjat
- valvoo, että sääntöjen ja lain velvoittamat tehtävät yhdistyksen puolesta hoidetaan
- huolehtii, että yhdistyksen kokousten ja johtokunnan päätökset pannaan täytäntöön
- valvoo, että yhdistyksen kirjanpito hoidetaan johtokunnan määräämän järjestelmän
mukaisesti ja että yhdistyksen omaisuutta ja taloutta hoidetaan huolellisesti sekä
rahavarat pidetään talletettuina johtokunnan päätösten ja yhdistyksen edun mukaisella
tavalla.
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- hyväksyy laskut ja antaa maksumääräykset sekä valvoo asioiden hoitoa
Puheenjohtajan ollessa estyneenä huolehtii varapuheenjohtaja hänen tehtävistään
Sihteeri
- valmistelee yhdessä puheenjohtajan kanssa johtokunnan ja yhdistyksen kokouksissa
esille tulleet asiat
- laatii kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat, kirjeet ja tiedonannot, allekirjoittaa ne
yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon
- laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintakertomukseksi sekä yhdessä puheenjohtajan ja
rahastonhoitajan kanssa ehdotuksen seuraavan vuoden vuosisuunnitelmaksi
- vastaa yhdistyksen arkiston hoidosta
Rahastonhoitaja
- hoitaa yhdistyksen kirjanpidon
- vastaanottaa ja tallettaa yhdistyksen rahavarat
- suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut
- huolehtii yhdistyksen saatavien perimisestä
- laatii yhdistyksen tilit ja valmistaa tilinpäätöksen sekä jättää sen johtokunnalle ja
toiminnantarkastajalle toimitettavaksi
- hoitaa yhdistyksen muuta omaisuutta ja pitää yksityiskohtaista luetteloa yhdistyksen
kalustosta
10§

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, johtokunnan
vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä
toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta.

11§

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään
seitsemän (7) päivää ennen kokousta kylän ilmoitustaululla tai yleisesti paikkakunnalla
ilmestyvässä lehdessä . Lisäksi voidaan ilmoittaa yhdistyksen kotisivuille www.kaanaa.fi.

12§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä ennen
maaliskuun loppua.
Vuosikokouksen tulee käsitellä mm. seuraavat asiat:
- valita johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi
- valita johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
- esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan vuosikertomus
- esitetään edellisen vuoden tilit sekä toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä johtokunnan vastuuvapaudesta
- valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan
vuoden tilejä ja hallintoa
- päättää vuosisuunnitelmasta ja talousarviosta
- päättää yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 11§ puitteissa
- päättää jäsenmaksun suuruudesta
Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta, yhdistyksen
kokous niin päättää tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella täysi-ikäisellä jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen
kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13§

14§
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Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen
kokouksessa, kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisen tai yhdistyksen purkamisen olevan
asialistalla. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Mikäli yhdistys
lakkautetaan, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Muilta osin noudatettakoon lakia yhdistyksistä.

