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Kuudestaan ry:n säännöt 

 

1. Nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Kuudestaan ry.  

 

Yhdistyksen kotipaikka on Alavus.  

 

Yhdistyksen toimialueen kunnat ovat Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri. 

 

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 

 

Yhdistyksen yleistavoitteena on maaseutualueiden elinvoimaisuuden säilyttäminen, maa-

seudun talouden toimintaedellytysten parantaminen ja työpaikkojen luominen.  

Tarkoituksena on kannustaa toimijoita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi ja maaseudun 

elinvoimaisuuden parantamiseksi sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista 

ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan luki-

en. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys: 

 

1. Osallistuu Euroopan Unionin ja kansallisten kehittämisohjelmien toteuttamiseen pai-

kallisia voimia ja omatoimisuutta hyödyntäen. 

2. Tekee yhteistyötä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kans-

sa, kansallisesti ja kansainvälisesti. 

3. Laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia. 

4. Järjestää kursseja, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia, sekä opintomatkoja.  

5. Tekee aloitteita eri viranomaisille. 

6. Harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. 

7. Tekee maaseudun kehittämiseen liittyviä selvityksiä.  

8. Tarjoaa asiantuntijapalveluja eri sidosryhmille. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia. Yhdistys voi ot-

taa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia ja se voi omistaa toimintaansa 

varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

 

3. Jäsenet 

 

Yhdistyksen jäseniä voivat olla yksityishenkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja säätiöt. 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet sekä pitää heistä rekisteriä.  

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu 

 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosi-

kokous. Nämä maksut voivat olla erisuuruisia yksityishenkilöillä, yhteisöillä ja säätiöillä. 

 

5. Yhdistyksen hallitus 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, 5 -11 jäsentä ja näille 

henkilökohtaiset varajäsenet. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja muut hallituksen jä-

senet, sekä hallituksen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet pyritään 

valitsemaan siten, että he edustavat tasapuolisesti aluetta, siellä toimivia yksityisiä henki-

löitä, erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä, yrityksiä ja julkisyhteisöjä. 
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Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka toimikausi on yksi vuosi. Hallitus 

valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan joiden toimikausi on yksi vuosi. Puheenjohtajan, halli-

tuksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta, alkaen vuosikokouksesta. Halli-

tuksen jäsenistä puolet (1/2) on toimikausittain erovuorossa. Hallituksen jäsenet, varajäse-

net ja puheenjohtaja voidaan valita enintään kahdeksi perättäiseksi kaksivuotiskaudeksi.  

 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Äänestykset 

ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 

ääni kuitenkin niin, että vaalit ratkaistaan arvalla. 

 

Yhdistyksellä tulee olla tilintarkastaja ja varatarkastaja, joiden tulee olla auktorisoituja, tai 

vaihtoehtoisesti auktorisoitu tilintarkastusyhteisö. 

 

Yhdistyksen hallitus palkkaa yhdistykselle tarvittavan henkilöstön. 

 

Hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakorvausten suuruuden päättää yhdistyksen vuosi-

kokous. 

 

Asiantuntijapalkkioiden suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallituksen on valmistel-

tava vuotuinen taloussuunnitelma hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta. 

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin 

tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden määräämäl-

leen hallituksen jäsenelle, tai toimihenkilölle yksin. 

 

7. Yhdistyksen tilikausi 

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 

vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta. Ti-

lintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen 

vuosikokousta. 

 

8. Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksen kokouksia voidaan järjestää kaikissa toimialueen kunnissa (Alavudella, Kuorta-

neella, Soinissa ja Ähtärissä). 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-

huhtikuussa. 

 

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeute-

tuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Koko-

us on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle. 

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä 

säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaalit ratkaistaan kuitenkin arvalla. 

 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
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Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle. Kokouskutsu on toimitettava seitsemän (7) 

päivää ennen kokousta. Kutsu toimitetaan jäsenkirjeellä yhdistyksen jäsenille, tai julkaise-

malla kutsu yhdistyksen toimialueen paikallislehdissä.  

 

 

10. Vuosikokous 

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ään-

tenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen esityslista 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-

selle ja muille tilivelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, taloussuunnitelma sekä liittymis- ja jäsenmaksun 

suuruus 

8. päätetään hallituksen jäsenten matkakorvausten ja kokouspalkkioiden suuruus 

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja 

10. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 

11. valitaan tilintarkastaja ja varatarkastaja, joiden tulee olla auktorisoituja, tai vaihtoeh-

toisesti auktorisoitu tilintarkastusyhteisö 

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on 

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyt-

tää kokouskutsuun. 

 

11. Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen lopettaminen ja varojen käyttö 

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen ko-

kouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskut-

sussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

 

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat purkautumises-

ta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdis-

tyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.   

 


