YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on 86/63 aluekehitys r.y. ja sen kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.
Yhdistyksen toiminta-alue on kantateiden 86 ja 63 vaikutusalueen jäsenkuntien ja kaupunkien
sekä yritysten muodostama kokonaisuus. Lisäksi pohjoismainen ja eurooppalainen
hankeyhteistyö.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistyössä jäsenkuntien, elinkeinoelämän,
aluekehitysviranomaisten, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää jäsenten
kaikenpuolisen kehittymisen yleisiä edellytyksiä, alueyhteistyötä ja jäsenten välistä
yhteistoimintaa sekä huolehtia jäsentensä edusvalvonnasta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksen tehtävänä on:
-

laatia ja ylläpitää kehittämisohjelmia sekä hankkeita
selvittää eri rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä
koordinoida ohjelmia toteuttavia kehittämishankkeita
ohjata ja neuvoa alueen toimijoita
pitää kokouksia
järjestää jäsenkunnille yhteisiä seminaareja ajankohtaisista aiheista
tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa erilaisissa kehittämis- ja
työllistämishankkeissa
tehdä aloitteita
antaa lausuntoja
pitää yllä yhteyksiä viranomaisiin
osallistua yhteistoimintaan
harjoittaa tiedotustoimintaa
edustaa jäseniään

JÄSENYYS YHDISTYKSESSÄ

3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisina jäseninä voivat olla siihen liittyneet kunnat ja kannatusjäseninä kuntien
omistamat elinkeinoyhtiöt sekä yhdistyksen vaikutusalueella toimivat yritykset ja yhteisöt.
Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous, hakemuksesta. Hakemuksen jättämisellä, hyväksyy
uudeksi jäseneksi hakeutuva yhdistyksen säännöt ja yhdistyksen mahdollisen johtosäännön.
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4 § Jäsenmaksu
Yhdistyksen kuntajäsenet maksavat vuotuista jäsenmaksua, jonka suuruuden seuraavalle vuodelle
vahvistaa yhdistyksen syyskokous käyttäen perusteena jäsenkuntien asukaslukuja. Asukaslukuna
käytetään toimintavuoden alun henkikirjoitettua asukaslukua. Jäsenmaksu porrastuu kolmelle
portaalle asukasluvun mukaan alle 7 000 asukasta (vuotuinen jäsenmaksu enintään 400 euroa), 7
000-20 000 asukasta (vuotuinen jäsenmaksu enintään 800 euroa) ja yli 20 000 asukasta (vuotuinen
jäsenmaksu enintään 1 200 euroa).
Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseninä yritys- ja yhteisöjäseniä, joilta peritään
kertaluonteista liittymisjäsenmaksua, joka on suuruudeltaan 100 euroa.

5 § Jäsenen eroaminen
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee siitä kirjallisesti ilmoittaa hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoitettava eroamisesta yhdistyskokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan,
jolloin jäsen katsotaan eronneeksi sen vuoden lopusta lukien.

TOIMIELIMET

6 § Toimielimet
Yhdistyksen toimielimiä ovat:
1. yhdistyksen kokous ja
2. hallitus.

Yhdistyksen kokous muodostuu kuntajäsenten edustajista.
Kukin yhdistyksen jäsenkunta nimeää yhdistyksen kokoukseen varsinaiseksi jäseneksi kunnan
johtajan ja hänelle varajäsenen. Yhdistyksen kokouksen jäsenillä ei ole erityistä toimikautta, vaan
jäsenkunta nimittää jäsenen ja varajäsenen toimeensa toistaiseksi. Jäsenkunta ilmoittaa
edustajansa, ja niissä tapahtuvat muutokset, kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

7 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous huhti-toukokuussa ja
syyskokous marras-joulukuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään yhdistyslain mukaan.
Kevätkokouksessa käsitellään:
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1. Esitetään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
2. Esitetään edellisen vuoden tase ja tuloslaskelma, tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan
tilinpäätös. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä muista asioista,
joihin hallinto ja tilin ehkä antavat aihetta
3. Valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kahdeksi
vuodeksi kerrallaan
4. Valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan kaksi hallinnon tarkastajaa. Tarvittaessa ainakin
toisen pitää olla vähintään HTM- tai JHTT-tilintarkastajan tutkinnon suorittanut ja yksi
varatilintarkastaja.
5. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet joka neljäs vuosi sekä hallituksen jäsenistä
hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka toinen vuosi, kahdeksi vuodeksi
kerrallaan.
6. Käsitellään muut asiat, jotka hallitus ja seutukunnan jäsen on kevätkokouksen
päätettäväksi esittänyt.
Syyskokouksessa käsitellään:
1. Vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi
kalenterivuodeksi
2. Vahvistetaan yhdistyksen kehittämisohjelmat ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
3. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta
4. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja jäsen on syyskokouksen päätettäväksi esittänyt.
5. Hyväksyy tarvittaessa johtosäännön ja siihen mahdollisesti tulevat muutokset
6. Hyväksyy uudet jäsenet

8 § Yhdistyksen kokouksen muut käsiteltävät asiat
Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on se esitettävä hallitukselle
kirjallisesti kuukautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa voidaan ottaa käsiteltäväksi,
mutta ei päätettäväksi, muukin kuin kokouskutsussa mainittu asia.

9 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta
lähetettävällä ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.
Lisäksi kokouskutsu toimitetaan tiedoksi jäsenkuntiin.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on lainmukaisesti koolle kutsuttu.

10 § Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella edustajalla on yksi (1) ääni.
Yhdistyksen kokouksissa äänestykset ovat avoimia. Jos joku äänestysoikeutetuista pyytää, on
vaalit toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa
asioissa puheenjohtajan ääni. Jäsenkuntien nimetyillä edustajilla on yhdistyksen kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus.
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HALLITUS

11 § Hallituksen jäsenet ja tehtävät
Hallitukseen kuuluvat, yhdistyksen kevätkokouksessa valitut 2-8 varsinaista jäsentä siten, että
jokainen jäsenkunta tulee, mikäli mahdollista, hallituksessa edustetuksi. Jokaiselle varsinaiselle
jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhdistys kokous valitsee kevätkokouksessa
hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan joka toinen vuosi.
Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on hallituksen kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen tehtävänä on
1. Hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslain, näiden sääntöjen, johtosäännön ja yhdistyksen
kokousten päätösten mukaisesti
2. Valmistaa kevätkokouksen käsiteltäväksi tuleva kertomus yhdistyksen toiminnasta ja
laatia tase sekä tuloslaskelma
3. Valmistaa syyskokoukseen käsiteltäväksi tulevat yhdistyksen kehittämisohjelmat ja
talousarvio
4. Valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat muut asiat
5. Tarvittaessa valita yhdistykselle määräaikainen toiminnanjohtaja ja valvoa
toiminnanjohtajan työtä
6. Tehdä tarvittavat esitykset ja aloitteet viranomaisille
7. Hyväksyä kehittämishankkeiden projektisuunnitelmat
8. Nimetä toimialakohtaisten tai tietyn asian selvittelyyn taikka projektin hoitamiseen
tarkoitettujen työ- ja johto- ja muut ryhmät.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, mutta kuitenkin vähintään 2 edustajaa,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on paikalla. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun
vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

NIMENKIRJOITUS JA TILIKAUSI

12 § Yhdistyksen nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja tai kaksi hallituksen
jäsentä yhdessä.

13 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen toimintakertomus on jätettävä
tilintarkastajille käsiteltäväksi vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
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SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

14 § Päätöksenteko
Jos yhdistyksen kokous on tehnyt päätöksen sääntöjen tai johtosäännön muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta, on päätös katsottava hyväksytyksi, jos yhdistyksen kokous aikaisintaan
kuukauden kuluttua pidettävässä toisessa kokouksessa päätöksen vahvistaa kolmeneljäsosan (3/4)
äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

15 § Purkaminen
Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljellejääneet varat luovutettava yhdistyksen sääntöjen 2 §:stä
ilmenevän aatteellisen tarkoituksen toteuttamiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla tai palautetaan jäsenkunnille.

16 § Kehittämiskeskus
Yhdistys voi ylläpitää tehtäviensä suorittamista varten hallituksen alaisina toimivia
kehittämiskeskuksia.

17 § Muut säännöt
Muissa kohdin on noudatettava voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.
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