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1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Leader Viisari ry ja sen kotipaikka on
Saarijärvi ja toimialue Pohjoinen Keski-Suomi: Saarijärven-
Viitasaaren seutukunta ja Äänekoski.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellaan kylä- ja
asukastoiminnan edunvalvojana ja edunluojana sekä kehittää
paikallista, seutukuntien välistä, kansainvälistä yhteistyötä sekä
yrittäjyyden yleisiä edellytyksiä alueellaan, vahvistaa paikallista
ja seudullista, alueiden välistä ja kansainvälistä aloitteellisuutta
ja yhteistyöhön perustuvaa kehittämistyötä sekä edistää kylä- ja
asukasyhdistysten sekä alueen asukkaiden omatoimisuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-toteuttaa toiminta-alueellaan Leader-ohjelmaa
-järjestää kokouksia, kyläpäiviä, luento- ja esitelmätilaisuuksia
sekä muuta jäsenille ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja
tiedotustoimintaa
-osallistuu toimialueellaan jäsentensä etujärjestönä aluetta
koskevaan suunnitteluun
-on yhteistyössä kylätoiminnan keskusjärjestöjen sekä alueellisten
ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa kylien
elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi
-tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille

Yhdistys voi hakea toimintansa tukemiseksi avustuksia sekä
vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,
harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, sekä toimeenpanna
rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3. JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat
liittyä toimialueen rekisteröidyt yhdistykset ja muut
oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt ja luonnolliset henkilöt, jotka
hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

5. JÄSENMAKSU
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun päättää
syyskokous.
Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen luonnollisilla henkilöillä,
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yrityksillä, yhteisöillä, säätiöillä ja kunnilla.

6. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa kolmikantaperiaatteen
mukaisesti valittu hallitus. Kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan
valittu hallituksen puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen
puheenjohtajana. Hänen lisäkseen hallitukseen kuuluu kahdeksi
kalenterivuodeksi valitut 6-12 varsinaista jäsentä ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenet, joista puolet on vuosittain
erovuorossa.

Hallituksen jäsenistön on muodostuttava tasapuolisesti alueen
asukkaista (1/3), paikallisten yhdistysten ja yritysten edustajista
(1/3) sekä paikallisesta julkisesta hallinnosta (1/3). Hallituksen
jäseneksi voidaan valita myös muu kuin yhdistyksen jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan.
Hallitus valitsee yhdistykselle toiminnanjohtajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmelle
peräkkäiselle toimikaudelle. Puheenjohtajan yhtäjaksoista toimiaikaa
voi jatkaa enintään kahdella vuodella, jos jäsen siirtyy
puheenjohtajaksi.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan avukseen sääntöjen edellyttämiä
tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä
toimikuntia ja työvaliokuntia. Yhdistys voi perustaa toimintaansa
varten rekisteröimättömiä jaoksia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun kolmasosa hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai
toiminnanjohtaja yksin, hallituksen jäsen ja hankesihteeri kaksi
yhdessä. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös yhdelle
henkilölle.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen
huhtikuun ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä hallituksen
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määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Harkintavalta
etäosallistumisen tarjoamisesta on kokonaan yhdistyksen
hallituksella.

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
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi
ääni. Yksittäisellä edustajalla voi olla oman edustuksensa lisäksi
korkeintaan kaksi (2) jäsenyhteisön valtakirjaedustusta kokouksessa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit toimitetaan
enemmistövaalitapaa noudattaen suljettuna lippuäänestyksenä, jollei
henkilövalinta tapahdu yksimielisesti.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta, ilmoituksella kotisivuillaan
tai kullekin jäsenelle lähetettävällä sähköpostilla tai kirjeellä.

11. VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.kokouksen avaus
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 tilintarkastajan lausunto
6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6.valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja vuosittain
hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7.valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
tilintarkastajaksi voidaan valita myös yhteisö
8.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat



Sivu: 4(4)

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava
siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävänkokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.


