SataKylät ry säännöt
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on SataKylät ry ja sen kotipaikka on Pori. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää
pääsääntöisesti Satakunnan maakunnan alueen.
2 § Tarkoitus ja toimintamuodot
SataKylät ry:n toiminnan tarkoituksena on Satakunnan paikallisyhteisöjen tukeminen sekä alueiden
kehittäminen ja elinvoimaisuuden vahvistaminen siten, että asukkaille luodaan edellytykset työhön
ja riittävään toimeentuloon, hyvään ja turvalliseen ympäristöön, inhimilliseen ja sosiaaliseen
hyvinvointiin sekä turvataan riittävät palvelut myös vapaa-ajan asukkaille. Puoluepoliittisesti
sitoutumattomana yhdistys edistää ja hoitaa yhteyksiä maakunnallisiin ja valtakunnallisiin
vaikuttajiin.
Yhdistys toimii yhteyksien rakentajana ja tiedon välittäjänä kylä-, kaupunginosa-, kunta-,
seutukunta-, maakunta-, valtakunta kuin kansainväliselläkin tasolla eri tahoihin ja toimijoihin.
Yhdistys edistää maakunnan omaehtoista ja paikallislähtöistä toimintaa. Se toimii maakunnallisena
yhteistyöfoorumina maaseudun ja kaupunginosien kehittämiseen sekä asukkaiden elinolojen
edistämiseen liittyvissä asioissa, pyrkien myös vuorovaikutuksen syventämiseen kaupunkilaisten ja
maaseudun asukkaiden välillä. Keskeistä ovat hallinnolliset rajat ylittävä yhteistoiminta ja
verkostoituminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 osallistuu EU:n ja kansallisten maaseudun ja kaupungin kehittämisohjelmien laadintaan ja
toteuttamiseen
 edesauttaa ja ylläpitää sidosryhmien yhteistoimintaa ja verkottumista omalla toimintaalueellaan, kansallisesti ja kansainvälisesti
 järjestää kursseja, koulutuksia, kylä- ja asukaspäiviä, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä
muuta jäsenilleen ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa
 toimii maakunnallisena yhteistyöfoorumina ja osallistuu aluettaan koskevaan suunnitteluun
sekä vaikuttaa päätöksentekoon
 edistää yhteistyötä paikallisyhdistysten, keskusjärjestöjen sekä alueellisten ja
valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa maaseutumaisten alueiden elinoloihin
vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi
 laatii ja toteuttaa maaseudun paikallista kehittämisohjelmaa ja teemaohjelmia
 tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
 pitää rekisteriä maakunnan paikallisista toimijoista
 harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 solmii yhteistyökumppanuuksia maakunnan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja
hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää
julkaisutoimintaa sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.
3 § Jäsenistö
Yhdistyksen varsinaiseksi, äänioikeutetuksi jäseneksi voi liittyä Satakunnan paikallisesta
kehittämisestä kiinnostunut rekisteröity yhteisö, säätiö tai yksityinen henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen yhteisöjäseniä voivat olla muun muassa

maaseudun kehittämisyhdistykset, kylä- ja kaupunginosayhdistykset ja muut järjestöt sekä kunnat.
Jäsenyyden hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, hallitus voi hyväksyä
oikeuskelpoisen yhteisön, joka suorittaa syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Jäsen, joka jättää maksamatta jäsenmaksunsa kahtena perättäisenä kalenterivuotena, katsotaan
eronneeksi. Halutessaan myöhemmin liittyä uudelleen yhdistyksen jäseneksi ja hallituksen
hyväksyttyä jäsenhakemuksen, tällaisen jäsenen tulee maksaa edeltäviltä vuosilta maksamattomat
jäsenmaksut.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittyessään
sitoutunut.
Hallitus pitää jäsenistään lainmukaista jäsenluetteloa.
4 § Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään vuotuiset jäsenmaksut, joiden suuruudesta
päättää syyskokous.
5 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja
enintään yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.
Ennen jäsenten valintaa syyskokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän.
Yhdistyksen hallituksen tulee edustaa tasapuolisesti koko toiminta-aluetta. Hallituksen jäseniksi
valitaan edustajat siten, että kaksi neljäsosa (2/4) edustaa kyliä, yksi neljäsosa (1/4) toimintaryhmiä
sekä koulutus-, neuvonta- ja tutkimusorganisaatioita ja yksi neljäsosa (1/4) kuntia.
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus muodostetaan
siten, että vuosittain puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on erovuoroisia. Eroamisjärjestyksen määrää
ensimmäisellä kerralla arpa. Sen jälkeen erovuoron mukaisesti.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan sekä
palkkaa tarvittaessa toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi kolmannesta hallituksen jäsenistä sitä
vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Työjaostot ja muut toimielimet
Hallitus voi asettaa keskuudestaan alaisuudessaan toimivia työjaostoja, joihin kuuluu 1-3
hallituksen jäsentä. Työjaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat nimetään kyseisissä
jaostoissa toimivista hallituksen jäsenistä. Työjaostojen toimikausi on sama kuin halliutuksenkin.
Työjaostojen kokouksissa noudatetaan samoja sääntöjä kuin hallituksenkin kokouksissa.
Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelutehtäviin toimiala- ja aluekohtaisia
työryhmiä, joihin kuuluu vähintään yksi hallituksen jäsen tai varajäsen.
Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa kutsua hallituksen työjaostoihin sekä toimiala- ja
aluekohtaisiin työryhmiin myös asiantuntijajäseniä yhdistyksen ulkopuolisista henkilöistä.
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen nimenkirjoittajaksi määräämän henkilön kanssa.
8 § Tilintarkastajat
Yhdistyksellä on syyskokouksen valitsemat kaksi tilintarkastajaa, joista yhden tulee olla
auktorisoitu, ja kaksi varatilintarkastajaa.
9 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
10 § Kokousten koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta
ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena jäsenille ja
julkaisemalla kutsu toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä.
11 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä päivänä;
kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä.
Sääntömääräisiin kokouksiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita alustajiksi.
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo
tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen
ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii hallitukselta.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokousedustaja voi
valtuutettuna käyttää edustamansa yhteisön äänivaltaa. Edustaja voi edustaa vain yhtä yhteisöä.

Henkilökohtaista ääntä ei voi valtakirjalla toiselle luovuttaa. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei
näissä säännöissä toisin määrätä,
1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä,
2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa
kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa,
3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan
luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme
neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.
12 § Sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä äänivaltaiset jäsenet,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto,
6. päätetään tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
7. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat,
8. kokouksen päättäminen
Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä äänivaltaiset jäsenet,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja
kannatusjäsenmaksun suuruus,
6. päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden suuruus,
7. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle, valitaan hallituksen
puheenjohtaja ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle,
8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
9. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat,
10. kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen
siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
13 § Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen ja varojen käyttö

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 tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen viimeinen kokous
määrää varojen käytöstä, jotka tulee käyttää yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen
tarkoitukseen.

