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Voimassaolevat säännöt: 12.07.2021 11:48:33
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on KEHITTÄMISYHDISTYS KALAKUKKO RY ja sen
kotipaikka on Kuopion kaupunki.
Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää
epävirallista englanninkielistä nimeä Development Association
Kalakukko.
2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia paikallisten palveluiden
säilyttämiseksi, vähentää työttömyyttä, toimia palveluiden,
elinkeinotoiminnan ja työllisyyden yleisten edellytysten
kehittämiseksi sekä edistää ja kehittää alueen asukkaiden ja
vieraiden viihtyisyyttä kestävän kehityksen periaattein.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
a) osallistuu Euroopan Unionin maaseudun kehittämisohjelmien ja
vastaavien kansallisten ohjelmien toteuttamiseen
b) ylläpitää ja kehittää paikallistasolta lähtevää toimintaa,
ideoita, hankkeita sekä edistää maaseudun toimijoiden yhteistyötä ja
verkottumista
c) järjestää kursseja, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia
d) järjestää jäsenilleen opintomatkoja
e) harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
f) antaa lausuntoja ja tekee esityksiä
g) voi edistää tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla
tavoilla kuin edellä kohdissa a) - f) on mainittu
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia huvi- ja
esitelmätilaisuuksia, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
ja toimeenpanna asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja
arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja
sekä avustuksia ja se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun
välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

3 § Jäsenet
Jäseneksi voivat liittyä yhdistyksen päämääriä tukevat sekä
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvät yksityiset henkilöt,
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rekisteröidyt yhdistykset ja yritykset, muut oikeuskelpoiset
yhteisöt, säätiöt ja kunnat.
Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä
yhdistyksen jäseniksi.
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan eroilmoituksen
antamista seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on
jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt
täyttämättä ne velvollisuudet, joihin jäsen on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden
ehtoja.
5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykseen liittyessään
liittymismaksun, jonka euromäärän yhdistyksen vuosikokous määrää
erikseen yksityisten jäsenten sekä yhteisöjäsenten osalta.
Liittymismaksut voivat olla erisuuruiset yksityishenkilöillä ja
yhteisöillä.
Yhdistyksen jäseniltä peritään vuotuista jäsenmaksua, jonka
euromäärän yhdistyksen vuosikokous määrää erikseen yksityisten
jäsenten sekä yhteisöjäsenten osalta. Vuosikokous voi myös määrätä
jäsenmaksun kattamaan useamman kuin yhden vuoden maksun. Jäsenmaksun
maksuajankohdasta päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksut
voivat olla erisuuruiset yksityishenkilöillä ja yhteisöillä.
6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 9 varsinaista jäsentä sekä heille kullekin
henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja
varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen
toimikausi alkaa vuosikokouksen valinnan jälkeen. Hallituksen
varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi voidaan sama henkilö valita
yhtäjaksoisesti enintään kolmena vuotena. Hallituksen
puheenjohtajaksi voidaan sama henkilö valita yhtäjaksoisesti
enintään kuutena vuonna.
Hallituksen jäsenten on edustettava tasapuolisesti alueen
yksittäisiä asukkaita, yrittäjiä ja yhdistyksiä sekä paikallista
julkista tahoa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan tai hallituksen toimesta yhdistyksen
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toiminnanjohtajan kutsusta.
Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan/toiminnanjohtajan on kutsuttava
hallitus koolle, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään
läsnä olleiden nimet, esillä olleet asiat ja tehdyt päätökset.
Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja
työryhmiä.
7 § Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja tai jompikumpi heistä yhdessä yhdistyksen
toiminnanjohtajan kanssa.
8 § Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen
vuosikokousta, jossa tilinpäätös tulee vahvistettavaksi.
Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomus yhdistyksen
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Yhdistyksen tilintarkastajaksi on valittava auktorisoitu
tilintarkastaja.
9 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta
julkaisemalla kutsu Savon Sanomissa tai muussa yhdistyksen
kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
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Yhdistyksen kokoukseen ja yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen
voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana. Edellä tarkoitettu osallistuminen ei
kuitenkaan ole sallittua asioissa, jotka koskevat yhdistyksen
sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevaa asiaa.
Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeuttaan tietoliikenneyhteyden
kautta, jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen
etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun
päivään mennessä.
Yhteisöjäsenen on toimitettava yhdistykselle valtakirja tai päätös
vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa etäyhteyttä
käyttävästä äänivaltaisesta edustajastaan viimeistään kokouskutsussa
mainittuun päivään mennessä.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen 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.
11 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä määrätään
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus henkilöjäsenten ja yhteisöjäsenten
osalta
8. Määrätään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja
tilintarkastajien palkkiot
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Päätetään kokous
12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
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Yhdistyksen purkautuessa tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
yhdistyksen viimeinen yhdistyskokous määrää varojen käytöstä, jotka
tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta
tai lakkauttamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
13 § Muut määräykset
Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa
noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

