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1§Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1.1Yhdistyksen nimi Nouseva Rannikkoseutu ry

1.2Yhdistyksen kotipaikka on Siikajoen kunta

1.3Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue käsittää Hailuodon,
Limingan, Lumijoen, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen ja Tyrnävän
kunnat/kaupungit.

2§Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on:

Edistää Rannikkoseudun alueen ihmisten elämänlaatua luomalla ja
kehittämällä yleisiä edellytyksiä alueen ihmisten taloudelliselle,
sosiaaliselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Toiminnassaan yhdistys
toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-On mukana toteuttamassa omaehtoista kulttuuri-, harrastus- ja
vapaa-ajantoimintaa.
-Kehittää ja vahvistaa ruohonjuuritasolta syntyviä ideoita,
hankkeita ja toimintaa maaseudun kehittämiseen tarkoitettujen
toimenpideohjelmien periaatteiden mukaisesti, joiden
yleistavoitteina on maaseudun säilyttäminen elinvoimaisena,
taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen sekä työpaikkojen
luominen. Kehittämistyössä hyödynnetään paikallisia inhimillisiä ja
fyysisiä voimavaroja.
-Järjestää koulutusta, kursseja, kokous- ja seminaaritilaisuuksia
sekä jäsenilleen opintomatkoja.
-Ylläpitää ja edistää alueellista, kansallista ja kansainvälistä
yhteistoimintaa ja verkottumista.
-Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa
asianmukaisen luvan:
1. Harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka liittyy
välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen tai jota on pidettävä
taloudellisesti vähäarvoisena
2. Järjestää huvitilaisuuksia, arpajaisia ja kilpailuja
3. Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
4. Omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja
kiinteää omaisuutta

3§Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen
henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen
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hallitus liittymisilmoituksen perusteella.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa hyväksyä henkilö, joka on
huomattavasti tukenut yhdistyksen toimintaa.

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 tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
päättää vuosikokous. Yhdistys ei peri erillistä liittymismaksua.
Yksityisen henkilön ja yhteisön jäsenmaksut voivat olla
erisuuruiset. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita
jäsenmaksuja.

6§Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 12-15 muuta varsinaista jäsentä sekä 3-6
varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen
varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Puheenjohtajan peräkkäisten toimikausien lukumäärä on enintään kuusi
ja hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausien määrä on
enintään kolme. Hallituksen jäsenen yhtäjaksoista toimiaikaa voi
jatkaa enintään kahdella vuodella, jos jäsen siirtyy hallituksen
puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on
erovuorossa vuosittain puolet tai lähinnä puolet. Vuosikokouksessa
valitaan ensimmäiset erovuoroiset arpomalla.

Yhdistyksen hallitus pyritään valitsemaan siten, että se edustaa
Rannikkoseudun aluetta maantieteellisesti tasapuolisesti sekä
mahdollisimman laajasti maaseudun kehittämistyössä mukana olevia
toimijatahoja. Hallituksen kokoonpanossa pyritään noudattamaan
kolmikantaperiaatetta. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet pyritään
valitsemaan niin, että he edustavat tasapuolisesti maaseudun
asukkaita, paikallisten yhteisöjen (yhdistykset, yritykset)
edustajia sekä paikallista julkista hallintoa. Varajäsenillä on
hallituksen kokouksissa aina läsnäolo- ja puheoikeus. Varajäsen voi
osallistua päätöksentekoon vain, kun varsinainen jäsen on estynyt
osallistumaan kokoukseen tai jäävää itsensä päätöksenteosta.
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Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi muodostaa keskuudestaan työryhmiä, joilla on
yhdistyksen toiminta-alueelleen laatiman kehittämissuunnitelman
mukaisia tehtäviä. Kussakin työryhmässä on mukana vähintään yksi
hallituksen jäsen ja ne toimivat hallituksen päätettäviksi tulevien
asioiden valmistelijoina. Työryhmillä on velvollisuus käyttää
mahdollisimman laajasti paikallisten toimijoiden asiantuntemusta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään ½ (puolet) hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen on kokoonnuttava niin usein
kuin kehittämissuunnitelman toimeenpanon kannalta on tarpeellista.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään ½ sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään
läsnäolijoiden nimet, esillä olleet asiat ja tehdyt päätökset.
Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös viestintätekniikkaa
hyödyntäen, kuten esim. puhelinkokouksina tai videoneuvotteluina.

7§Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
Hallitus voi antaa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden
toiminnanjohtajalle yksin tai puheenjohtajalle yksin.

8§Tilikausi ja tilintarkastus sekä tilintarkastajat

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastusaineisto tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta
ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään 2 (kaksi) viikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle.

Yhdistyksellä on oltava vähintään yksi tilintarkastaja sekä
varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin
hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka piiristä valitaan
vastuullinen tilintarkastaja.

9§Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksen pitopaikka on vuorovuosina
hallituksen päätöksen mukaisesti Hailuodossa, Limingassa,
Lumijoella, Pyhäjoella, Raahessa, Siikajoella tai Tyrnävällä.
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Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10
(yksi kymmenesosa) 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,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestyksen ratkaistaan
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokoukseen
voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10§Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle julkaisemalla
kokouskutsu vähintään 7 (seitsemän) vuorokautta ennen kokousta
vaihtoehtoisissa vuosikokouksen pitopaikoissa ilmestyvissä
paikallislehdissä sekä yhdistyksen omalla www -kotisivuilla.

11§Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa 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 tilintarkastajien lausunto
6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksun suuruus
8.valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten
tilalle
9.valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat 8§:n mukaisesti
10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen 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
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tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ (kolmeneljäsosan) äänten
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi käytetään
varat purkautumisesta päätöksen tekevän kokouksen määräämällä
tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

13§Yhdistyslaki

Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa
noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
Siirtymäsäännös: säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty
yhdistysrekisteriin.


