Luoman Kyläyhdistys - Kirkkonummi ry
Bobäcks Byaförening - Kyrkslätt rf
Kyläyhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle 9.9.2020 yhdistyksen sääntöjen
muuttamista seuraavasti:
1. Luonnon ja kulttuuriympäristön suojeleminen sekä mahdollisuus tehdä
viranomaispäätöksiä koskevia muistutuksia ja valituksia lisätään yhdistyksen
tarkoitukseen (2§).
2. Sääntöihin tehdään toimintaa joustavoittavia uudistuksia, kuten mahdollisuus
yhdistyksen kokouksen koollekutsumiseen sähköpostitse kirjeiden sijaan.
Hallituksen muutosesitys voimassa oleviin sääntöihin (rekisteröity 28.02.2013):
1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Luoman Kyläyhdistys - Kirkkonummi ry, Bobäcks Byaförening - Kyrkslätt rf ja sen
kotipaikkakunta on Kirkkonummi.
2.Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Luoman kylän asukkaiden yhteisen edun ja viihtyvyyden hyväksi,
vaikuttaa kylän kehittymiseen ja parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, vaalia ja suojella kylän ja
sen lähiseudun luontoa, ympäristöä ja kulttuuriperintöä sekä toimia Luoman kylän ja sen asukkaiden
edunvalvojana Kirkkonummen kuntaan, valtionhallintoon ja muihin ulkopuolisiin tahoihin nähden.
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Yhdistyksen rekisteröimiskieli on kuitenkin suomi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- tutkii ja tallentaa kylän historiaan liittyvää tietoa ja aineistoa
- järjestää vapaa-aikaan ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia, jotka edistävät kylässä asuvien keskinäistä
kanssakäymistä
- pitää yhteyttä kylän asioihin liittyvissä kysymyksissä viranomaisiin ja luottamushenkilöihin
- avustaa jäseniään heidän asioidessaan kunnan ja muiden viranomaisten kanssa
- suunnittelee ja tekee esityksiä Luoman alueen palvelujen, asukasviihtyvyyden, elinympäristön ja
liikenneturvallisuuden parantamiseksi
- toimii yhteistyössä kunnan ja muiden viranomaisten sekä organisaatioiden kanssa alueen palveluihin,
infrastruktuuriin, maankäyttöön ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä
- antaa tarvittaessa lausuntoja sekä tekee muistutuksia ja valituksia luomalaisten yhteisen edun kannalta
tärkeissä asioissa
- pitää yhteyttä ja harjoittaa avointa tiedottamista yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa jäsenistöön
sekä yhdistyksen ulkopuolisiin tahoihin järjestäen tiedotustilaisuuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia
- voi jakaa kiitos- tai tunnustuspalkintoja tai antaa rahastipendejä yhdistyksen hyväksi tehdystä erityisestä
panostuksesta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
- kerää vapaaehtoisia jäsenmaksuja ja voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
- voi järjestää maksullisia huvitilaisuuksia, myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan
saatuaan
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- harjoittaa julkaisutoimintaa.
3.Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Luoman kylän vakituinen tai tilapäinen asukas tai muu henkilö ja
oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy yhdistyksen jäseneksi.
4.Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5.Liittymis- ja jäsenmaksu
Vapaaehtoisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Vuosikokous
voi päättää alentaa alaikäisten, eläkeläisten sekä samasta perheestä olevien jäsenten jäsenmaksujen
suuruuksia.
6.Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitukseen kuuluu 7–14 jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa, sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään
puolet jäsenistä. Äänestykset ratkaistaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Tarvittaessa hallitus voi
nimetä alaisuudessaan toimivia toimikuntia.
7.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri tai rahastonhoitaja,
kaksi yhdessä.
8.Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
9.Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi - kesäkuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti

ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämiseksi on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 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.
10.Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta
joko jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostin välityksellä tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen avoimilla
verkkosivuilla.
11.Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vapaaehtoisen liittymismaksun ja seuraavan
kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruudet.
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Käsitellään asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen
12.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

