
Kasukkalan kyläyhdistys ry  SÄÄNNÖT 
 
 
Nimi ja toimipaikka 
 
1 § Kyläyhdistyksen nimenä on Kasukkalan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikkana 
Lappeenranta. Sen toimialueena ovat seuraavat Lappeenrannan kaupungissa olevat kylät: 
Kasukkala,Taalikkala, Kiiala, Penttilä, Piutula, Mäkelä, Sunila, Antamoinen, Kaarna, Lampi, 
Laurkiiala ja Tujula. 
 
Tarkoitus ja toiminta 
 
2 § Kyläyhdistyksen tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten 
ja taloudellisten olojen kehittämiseksi alueellisen omaleimaisuuden pohjalta lähtien, osallistua 
ja pyrkiä vaikuttamaan tätä koskevaan yhteiskuntasuunnitteluun, toimia kokonaisvaltaisen 
kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin ja –historian tallennuksen, 
ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla sekä työskennellä asukkaiden 
kotiseututuntemuksen ja –kiintymyksen sekä viihtyvyyden ja paikallishengen lisäämiseksi. 
Kyläyhdistyksen jäseneksi voivat liittyä sen toiminta-alueella vakituisesti asuvat henkilöt, 
jotka hallitus jäseneksi hyväksyy. 
 
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi kyläyhdistys 
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille, 
- on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan, valtion, seurakuntien sekä muiden 
samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa, 
- suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa keruu-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa, 
- järjestää tiedotus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia, 
- toimeenpanee näyttelyjä ja retkeilyjä sekä 
- toimii muilla samantapaisilla tavoilla. 
 
Kokoukset 
 
4 § Vuosittainen kyläkokous on pidettävä ennen maaliskuun loppua. Lisäksi kyläyhdistys voi 
tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, mikäli vähintään yksi kymmenesosa 1/10 
kyläyhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kyläkokouksen 
kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten. Kyläyhdistys on velvollinen toimittamaan 
kokouskutsun seitsemän (7)päivän kuluessa. 
Kyläkokous kutsutaan kyläkokouksessa vuosikokouksen määräämällä tavalla joko 
ilmoittamalla kirjallisesti ilmoitustaululla, kirje ellisesti tai niissä lehdissä, joista kyläkokous 
päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7)päivää enenen kokousta. 
 
5 § Kyläkokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä. Päätökset 
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
Vuosittaisessa kyläkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. Käsitellään kylätoimikunnan edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen 

hyväksymisestä 



4. Päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden 
myöntämisestä tilivelvollisille 

5. Päätetään alkaneen vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymisestä 
6. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi tilintarkastajaa tai kaksi toiminnantarkastajaa 

ja näille yksi varahenkilö kummallekin sekä valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten 
tilalle. 

7. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, jotka kylätoimikunta haluaa 
kyläkokoukselle esittää ja jotka kyläkokous haluaa ottaa käsiteltäväksi. 

 
Kylätoimikunta 
 
6 § Kyläyhteisön toimintaa suunnittelee ja johtaa kyläkokouksessa kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan valittava yhdeksän jäseninen (9) hallitus, jota kutsutaan kylätoimikunnaksi. 
Kylätoimikunnan jäsenistä vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään 
ensin arvan, sitten vuoron mukaan. 
Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja sihteerin. Kylätoimikunta kutsuu muut tarvittavat toimihenkilöt 
vuodeksi kerrallaan. 
Kylätoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan 
kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään 
kolmen muun jäsenen ollessa läsnä. Kylätoimikunnan on kokoonnuttava, kun vähintään neljä 
jäsentä sitä vaatii. 
 
Nimenkirjoittajat 
 
7 § Kylätoimikunnan nimen kirjoittavat puheenjohtaj a, varapuheenjohtaja, yhdessä tai  
sihteeri yksin. 
 
Talous 
 
8 § Kyläyhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi ja sen tilit päätetään kalenterivuosittain. 
 
9 § Kyläyhdistyksellä on oikeus tarkoituksensa toteuttamiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja 
avustuksia sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. 
 
Sääntöjen muuttaminen ja kyläyhdistyksen purkaminen 
 
10 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan kyläkokouksessa. 
Muutosehdotusten on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa 
(3/4) annetuista äänistä. 
 
11 § Ehdotus kyläyhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kyläkokouksessa ja ehdotuksen on 
hyväksytyksi tullakseen saatava kyläkokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista 
äänistä. 
 
12 § Kylätoimikunnan purkamisesta tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan 
kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin kylätoimikunnan viimeinen kokous 
päättää. 
 
 


