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1. Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Valtimon Kehittäjät ry
2. Yhdistyksen kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Valtimon kunta ja yhdistys toimii Valtimon kunnan alueella.
3. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää yhdistyksen kotipaikkakunnalla toimivien
yhdistysten, yhteisöjen sekä asukkaiden yhteistyötä sekä elinkeino- ja harrastustoiminnan
mahdollisuuksia. Toimia yhteistyöelimenä päättäjien, viranhaltijoiden ja muiden
kehittämisorganisaatioiden kanssa toiminta-alueen kehittämisessä ja asukkaiden
hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja
maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.
Tässä tarkoituksessa yhdistys voi järjestää kokouksia, koulutuksia ja muita tilaisuuksia.
Yhdistys voi toimia erilaisten kehittämishankkeiden vetäjänä Valtimon kunnan alueella sekä
harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä tehdä aloitteita, esityksiä ja lausuntoja.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamenttejä Yhdistys voi omistaa
irtainta ja kiinteää omaisuutta. Lisäksi yhdistys voi palkata työntekijöitä.
4. Jäsenet ja jäsenmaksut
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Valtimon kehittämisestä kiinnostunut
oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö tai juridinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy
yhdistyksen jäseneksi. Hallitus voi myös erottaa yhdistyksen jäsenen, erottamisen syynä
voi olla jäsenmaksun laiminlyöminen tai yhdistyksen toiminnan vahingoittaminen.
Yhdistyksen jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen
kokouksessa. Vuosikokous päättää jäsenten jäsenmaksun suuruuden.
5. Yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan
kuitenkin siten, että ensimmäisen vuoden jälkeen arvotaan puolet (1/2) tai lähinnä puolet
hallituksen varsinaisista ja henkilökohtaisista varajäsenistä erovuoroisiksi.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) hallituksen muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi
valitaan kaksi (2) varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteeriksi ja
rahastonhoitajaksi joko hallituksen jäsenen tai hallituksen ulkopuolisen henkilön.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta vähintään, joka toinen kuukausi tai, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä
vaatii.
Lisäksi yhdistykselle valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.
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Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaaleissa
ratkaisee kuitenkin arpa.
6. Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
yhden hallituksen jäsenen kanssa.
7. Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa kahden viikon kuluessa tilien
vastaanottamisesta.
8. Yhdistyksen kokoukset
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset sanomalehti Ylä-Karjalassa vähintään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan
ääni ratkaisee; vaaleissa tasatilanteessa ratkaisee kuitenkin arpa.
9. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous pidetään
huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
6. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toinen vuosi sekä hallituksen varsinaiset
jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnan tarkastaja
9. Käsitellään muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
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5. Esitellään edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Käsitellään muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päättäminen
10.Ylimääräinen kokous
Hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun
vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti
hallitukselta vaatii.
11.Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta.
12.Yleismääräys
Sikäli, kun näissä säännöissä ei ole tarkempaa määräystä, noudatetaan voimassa
olevaa yhdistyslain määräyksiä.

