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Köpbacka byaförening – Köpbackan kyläyhdistys rf:n säännöt  
 

 
1 § Yhdistyksen nimi: ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Köpbacka byaförening – Köpbackan kyläyhdistys rf  
 
2 § Yhdistyksen kotipaikka: 

Yhdistyksen kotipaikka on Loviisan kaupunki.  
 

3 § Tarkoitus ja toimintamuodot 
Köpbackan kyläyhdistyksen tarkoitus on säilyttää Köpbackan entinen alakoulu 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena ja käyttää kiinteistöä 

kyläläisten omaan kylätoimintaan. Kyläyhdistys pyrkii edistämään yhteistyötä 
kylissä harjoittaen kylätoimintaa ja kehittäen kylien elinkelpoisuutta sekä 

toimimaan kyläläisten yleisten tavoitteiden valvojana. Yhdistys toteuttaa 
tarkoituksensa edistämällä kyläläisten yhteistyömahdollisuuksia, lisäämällä sekä 

vakituisten että vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja 
kulttuuritoimintaa. Kyläyhdistys harjoittaa tutkimusta koskien kyliä, koulun, sen 
oppilaiden ja opettajien historiaa kyläläisten haastatteluin sekä keräämällä 

valokuvia. 
Edunvalvontajärjestönä Köpbackan kyläyhdistys osallistuu suunnitteluun joka 

koskee kyliä ja pyrkii vaikuttamaan päätöstentekoon eri organisaatioissa. 
Köpbackan kyläyhdistys tekee aloitteita ja esityksiä, ja antaa lausuntoja 
viranomaisille ja muille organisaatioille sekä osallistuu kylien kehittämis-

suunnitteluun ja toteutukseen. Köpbackan kyläyhdistys tiedottaa toiminnastaan 
jäsenilleen ja joukkoviestinnälle. 

Yhdistys tukee toimintaansa vastaanottamalla avustuksia ja lahjoituksia, 
omistamalla toiminalle tärkeää kiinteää ja irtainta omaisuutta ja harjoittamalla 
julkaisutoimintaa sekä asianomaisin luvin järjestää arpajaisia ja myyjäisiä sekä 

huutokauppoja ja rahankeräyksiä. 
 

4.1 § Yhdistyksen jäsenet 
Uusiksi jäseniksi yhdistykseen ehdotetaan hallituksen hyväksyttäviksi jotka 
asuvat tai joilla on sidonnaisuuksia Köpbackan seutuun. 

Jäsenten tulee suorittaa yhdistykselle vuosi- ym maksuja joiden suuruudesta 
vaalikokous päättää. 

 
4.2 § Eroaminen 
 Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla tästä 

yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota 
ilmoittamalla tästä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

 Eroaminen astuu voimaan sen toimintakauden loppuessa jolloin ilmoitus on 
tehty, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua. 
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4.3 § Erottaminen 
 Yhdistys voi erottaa jäsenen seuraavin perustein: 

 Jäsen joka on; 
1) laiminlyönyt ne velvoitteet joihin hän yhdistyksen jäsenyytensä kautta on 

sitoutunut, 

2) käytöksellään yhdistyksen sisällä tai sen ulkopuolella oleellisesti 
vahingoittanut tätä tai joka 

3) ei enää täytä niitä jäsenyysehtoja jotka mainitaan laissa tai yhdistyksen 
säännöissä 

 

Yhdistyksen hallitus 
5 §  Yhdistyksen asioita hoitaa vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu 

hallitus johon kuuluu vähintään neljä (4) ja korkeintaan kymmenen (10) 
jäsentä. 
Hallituksen jäseniä ovat; 

1. puheenjohtaja 
2. varapuheenjohtaja 

3. sihteeri 
4. rahastonhoitaja 

5. muita varsinaisia jäseniä (1-6 henkilöä) 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muita tarvittavia 

toimihenkilöitä. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on 

päätösvaltainen kun joku näistä sekä vähintään neljä (4) muuta jäsentä on 
läsnä.  

 

Yhdistyksen nimenkirjoittamiseen oikeutetut: 
6 §  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 

rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä. 
Hallitus voi antaa jollekin henkilökohtaisen oikeuden kirjoittaa nimen yksin. 

 

Yhdistyksen toiminnantarkastajat: 
7 §  Yhdistyksen vaalikokouksessa valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi 

varatarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö. 
 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi 

8§  Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi alkaa 1 pnä tammikuuta ja päättyy 31 pnä 
joulukuuta. 

 Yhdistyksen tilinpäätöksen tulee olla valmis 30 pnä huhtikuuta, jolloin se on 
annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi. 

 

Yhdistyksen kokoukset: 
9.1 §  Yhdistyksen vaalikokous, vuosikokous ja muut sääntöjen mukaiset 

kokoukset; 
 Kutsu yhdistyksenvaalikokoukseen, vuosikokoukseen ja muuhun kokoukseen 

on julkaistava lehti-ilmoituksella viimeistään viikkoa enne kokousta. 

 Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi ja aina 
kun kyse on kiinteästä omaisuudesta tai muista merkittävistä omaisuuseristä 

Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava lehti-
ilmoituksella viimeistään viikkoa enne kokousta. 

 Kutsuissa on ilmoitettava mitä asioita kokouksessa käsitellään. 

Jäsen joka haluaa saada asian kokouksessa käsiteltäväksi, on pyydettävä sen 
käsittelyä niin hyvässä ajoin että siitä ehtii mainita kokouskutsuun. 
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Yhdistyksen vaalikokous: 
9.2 §  Yhdistyksen vaalikokous, seuraavalle vuodelle, pidetään viimeistään 

marraskuussa ennen toimintavuotta ja siinä käsitellään seuraavia asioita: 
 

1. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 

2. valitaan varapuheenjohtaja 
3. valitaan sihteeri 

4. valitaan rahastonhoitaja 
5. valitaan muut hallituksen jäsenet 
6. päätetään toimintasuunnitelmasta 

7. valitaan tarvittavia ryhmiä eri toiminnoille 
8. päätetään vuosimaksun ja muiden maksujen suuruudesta 

9. vahvistetaan talousarvio tulevalle toimintavuodelle 
10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatarkastajaa tai 

tilintarkastusyhteisö 

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 

9.3 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään tilikauden päätymistä 
seuraavan kesäkuun aikana ja siinä käsitellään seuraavia asioita: 

 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 
Mikäli nämä ovat hallituksen jäseniä, valitaan myös henkilöt varalle 
(hallituksen ulkopuolelta), kohtien 3-4 esteettömän käsittelyn 

varmistamiseksi  
   

 Käsitellään; 
1. Yhdistyksen tilinpäätös 
2. Tarkastuskertomus 

 
Päätetään; 

3. Tilinpäätöksen vahvistamisesta 
4. Vastuuvapauden myöntämisestä 
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Yhdistyksen päätösmenettely 

10§  Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään avoimella äänestysmenettelyllä 
ja yksinkertaisella enemmistöllä 

 

Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee paitsi 
henkilövaaleissa jolloin arpa ratkaisee. 

 
Yhdistyksen toimintaohje  
11 §  Yhdistys voi tarvittaessa, näiden sääntöjen puitteissa, vahvistaa erillisiä 

toimintaohjeita jotka yksityiskohtaisemmin sääntelevät sisäisiä 
toimintamuotoja ja menettelytapoja eri kysymyksissä. 
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Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen 
12.1§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen lakkauttamisesta tulee, 

sen jälkeen kun hallitus on käsitellyt asian, tiedottaa jokaiselle jäsenelle 
kolmekymmentä (30) päivää ennen sitä kokousta jossa asiaa käsitellään. 

 Ehdotus sääntöjen muuttamisesta vaatii tullakseen hyväksytyksi kahden 

kolmasosan (2/3) enemmistön kokouksessa läsnä olevista äänistä. 
 

Toimenpiteet yhdistyksen purkautuessa 
12.2§ Päätös yhdistykseen lakkauttamisesta tulee tehdä kahdessa, vähintään 

kuukauden välein pidettävässä, kokouksessa ja molemmissa kokouksissa 

päätös tulee tehdä kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä kokouksessa 
annetuista äänistä. 

 Mikäli yhdistyksen toiminta lakkaa ja yhdistys puretaan tai täytyy purkaa 
tuomioistuimen päätöksellä sen netto-omaisuus tulee siirtyä Köpbacka 
småskolas registrerade stödförening: ille (Köpbackan alakoulun 

rekisteröidylle tukiyhdistykselle). 
 

 
Nämä säännöt on hyväksytty - Köpbackan kyläyhdistys r.f.:n vuosikokouksessa: 

 
Loviisa  19.04.2015 
 

Alkuperäiset ruotsinkieliset säännöt on rekisteröity  
Patentti- ja Rekisterihallituksessa 18.06.2015 

 
 


