Pro Iniö rf. / ry. säännöt
§ 1 Nimi
Yhdistyksen nimi on Pro Iniö rf. / ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Parainen.
§ 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoitus on toimia yhteistyöalustana paikalliselle
kehitystyölle Paraisten kaupungin Iniössä. Pro Iniö saattaa yhteen
yhdistyksiä, yrityksiä, asukkaita, osavuosiasukkaita ja muita toimijoita,
kerätäkseen ja vaihtaakseen ajatuksia, jotka voivat vahvistaa ja edistää
näiden toimintoja, tai jopa johtaa yhdessä tehtäviin toimenpiteisiin.
Päämääränä on että, Iniö - paikkakuntana ja saariston osana – olisi vielä
elämänvahvuisempi ja houkuttelevampi yhteisö.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan mm:
• tekemällä aloitteita ja ehdotuksia kehitysideoiksi
• suorittamalla tarpeellisia tutkimuksia ja toimenpiteitä
• järjestämällä kokouksia, keskustelutilaisuuksia, kursseja ja tapahtumia
• harjoittamalla tiedotus- ja valistustoimintaa
• yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa
• edistämällä harrastus- ja kulttuuritoimintaa
• saamalla elinvoimaa kyliin, asukkaat viihtymään ja voimaan hyvin, sekä
pyrkimällä säilyttämään kunnalliset peruspalvelut, posti, pankki, kauppa ja
muu palvelutoiminta, ja luomalla yleisiä edellytyksiä projekteille ja muille
kehitystoimille
• yhdistys on poliittisesti sitoutumaton
Yhdistys tukee toimintaansa mm:
• ottamalla vastaan tukia, lahjoituksia, lahjoja ja testamentteja
• julkaisutoiminnalla
• arpajaisilla ja rahankeruulla, niihin luvan saatuaan
• omistamalla toiminnalle välttämättömiä aineellisia ja aineettomia
hyödykkeitä
• suorittaa sellaista liiketoimintaa tai hankintoja, jotka suoraan liittyvät
yhdistyksen tarkoitukseen
§ 3 Jäsenet
Henkilö tai oikeushenkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja
hyväksyy sen tarkoituksen, voidaan ottaa varsinaiseksi jäseneksi.
Tukijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeushenkilö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja tukijäsenet kirjallisen
hakemuksen perusteella.
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§ 4 Eroaminen ja yhdistyksestä poistaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla tästä kirjallisesti
hallitukselle tai yhdistyksen puheenjohtajalle, tai yhdistyksen kokouksessa
pyytää eroa, joka merkitään kokouspöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
maksamatta jäsenmaksun, joka on erääntynyt tai on laiminlyönyt tehtäviä,
jotka hän jäsenenä on ottanut vastaan, tai muutoin käyttäytymisellään
tuonut vahinkoa yhdistykselle.
§ 5 Liittymis- ja jäsenmaksut
Vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruuden sekä varsinaisille, että
tukijäsenille.
§ 6 Hallitus
Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja ja vähintään 6 ja enintään 10
jäsentä yhdistyksen hallitukseen, ja 2-4 korvaajaa. Hallitus on
päätäntävaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet
hallituksen jäsenistä on paikalla. Pyrkimyksenä on mahdollisimman
monipuolinen edustus, jossa sekä yksityiset henkilöt, yrittäjät ja
yhdistysaktiivit olisivat edustettuina. Mahdollisuuksien mukaan pyritään
myös saamaan eri ikäluokat edustetuiksi.
Puheenjohtajan toimintakausi on yksi vuosi.
Hallitusten jäsenten ja korvaajien toimintakausi on kaksi (2) vuotta.
Vuosittain puolet hallituksen jäsenistä vaihtuvat. Ensimmäisenä (1.)
toimintavuonna vaihtuvat hallituksen jäsenet valitaan arvalla.
Hallitus valitsee kokouksessa joukostaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan ja muita tarpeellisia toimijoita toimintavuodelle. Sama
henkilö voi olla puheenjohtajana korkeintaan viisi (5) kalenterivuotta
peräkkäin.
Toiminnantarkastajia valitaan yksi (1) ja tarkastajan korvaaja yksi (1).
Molempien toimintakausi on yksi (1) vuosi.
§ 7 Allekirjoitusoikeus
Yhdistyksen allekirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla,
sihteerillä tai rahastonhoitajalla, kuitenkin vähintään kaksi (2) yhdessä
§ 8 Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
§ 9 Tilinpäätös ja vastuuvapaus
Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen ja toiminnantarkastajan, ja
hyväksyy tilinpäätöksen sekä päättää vastuuvapauden antamisesta
hallitukselle. Tilinpäätös, sekä muut tarvittavat asiakirjat ja hallituksen
vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään 30 päivää
ennen vuosikokousta.
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Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle
viimeistään 7 päivää ennen vuosikokousta.
§ 10 Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa, ja
kokouskutsun on oltava esillä kaksi (2) viikkoa ennen. Kokouskutsu
julkaistaan paikallislehdissä, tai lähetetään sähköpostitse tai tavallisella
kirjallisella ilmoituksella jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää,
hallituksen mielestä ylimääräiselle kokoukselle on tarvetta tai vähintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti
hallitukselta vaatii tietyn nimetyn aiheen vuoksi.
Kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla tai
kunniajäsenellä on yksi (1) ääni. Tukijäsenillä on oikeus olla paikalla ja
ilmaista mielipiteensä, mutta ei äänioikeutta.
Kokouksen päätöksenä pidetään mielipidettä, jota puoltaa enemmän kuin
puolet annetuista äänistä. Äänestyksen voittaa yksinkertainen äänten
enemmistö. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa ratkaisee arpa.
§ 11 Kieli
Yhdistys toimii sekä ruotsin- että suomenkielellä, mutta rekisteröinti ja
pöytäkirjakieli on ruotsi.
§ 12 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2)
pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätäntävaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon
esittely
6. Päätös tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuunalaisille
7. Toimintasuunnitelma, budjetti ja jäsenmaksujen suuruus päätetään
8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta
9. Toiminnantarkastajan (1) ja korvaajan (1) valinta
10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Jos yhdistyksen jäsen toivoo, että jokin asia käsitellään
vuosikokouksessa, tulee hänen kirjallisesti ilmoittaa tästä hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan liittää kokouskutsuun.
§ 13 Sääntömuutokset ja yhdistyksen lopettaminen
Päätökset sääntömuutoksesta tai yhdistyksen lopettamisesta tulee tehdä
kokouksessa, jossa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä
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puoltaa asiaa. Kokouskutsussa on oltava maininta sääntömuutoksesta tai
yhdistyksen lopettamisesta.
Kun yhdistys lopetetaan, käytetään jäljellä olevat varat yhdistyksen
tarkoituksien tukemiseen niillä tavoin, kuten lopetuksesta päättänyt
kokous päättää. Jos yhdistys lopetetaan, käytetään varat samaan
tarkoitukseen.
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