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NUMMELAN KILLAN SAAruruOT

1
Yhdistyksen nimi ja kotiPaikka

Yhdistvksen nimi on Numrnelan Ki l ta ry ja sen kot ipaikka on Viht i

2
Tarkoitus ja toiminnan laatu

3
Jisenet

Nummelan Kil lan tarkoituksena on toimia yhdyssiteend eri ammattialoja
edustavien henkiloiden kesken, jotka haluavat kehitt6d Nummelan taaja-

maa ja toimia Sen hyvdksi sekd luoda keskuudessaan ja taa.laman

asukkaissa hyvdd toveruutta ja kylahenked koko Vihdin yhteiskunnall isen,

taloudel l isen ja s iv istyksel l isen hyvinvoinnin 1a vi ihtyvyyden edistdmisekst.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Nummelan Kilta jdrjestaa kokouksia.

esitelmd- ja keskusteluti laisuuksia, tutustumiskayntejd ja retkeilyja seka
juhla- ja muita vastaavaniais ia t i la isuuksia

Toimintansa tukemiseksi Nummelan Kilta hankkii varoja toimeenpane-

mal la asiaankuuluvi l la luvi l la rahankerdyksia,  arpajais ia,  myyjais ia )a
erilaisia juhlati laisuuksia sekd ottamalla vastaan lahjoituksia ja testament-

tauksia. Nummelan Kilta voi omistaa toimintaansa varten iarpeell lsen

huoneiston tai kiinteiston.

Nummelan Ki l lan varsinais ia jdsenia kutsutaan ki l tavel j iks i .  Ki l tavel ieh-

dokkaaksi voidaan kutsua kahden kiltaveljen ehdotuksesta miespuolinen

henkilo, joka hyvaksyy yhdistyksen tarkoituksen. Ehdokkaan hyvdksymi-

nen kiltaveljeksi edellyttaa yhdistyksen kokouksen hyvdksymista kahden

kolmasosan Ql3\ 6dnten enemmistolld. Kiltaveli ei saa edustaa mitaan

poli itt ista puoluetta tai jarjestoa yhdistyksessa.

Kannattavaksi jaseneksi vcidaan hyviiksya yksityinen henkilo tai oikeus-

toimikelpoinen yhteiso, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta la
toimintaa. Kannattavat jdsenet hyvaksyy hakemuksesta yhdistyksen hallt-

tus

Kunniapuheenjohtajaksi  ta i  kunniajaseneksr voidaan hal l i tuksen esi tyk-

sestd yhdistyksen kokouksessa kutsua kiltavelr, joka on huomattavastt

edtstanyt 1a tukenui yhciisiyksen iuirtrin'taa. Kunniapuheenlohtalaa kr;tsu

iaarr  kurtrr iaki  l takomeniaiaksr 1a kunniaiasen ia kunni  aki  l tavel j iks i
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4
Jiisenen eroaminen ja erottaminen

Ki l tavel je l lS on oikeus erota yhdistyksesta i lmoi t tamal la s i i ta k i r ja l l isest i
hal l i tuksel le ta i  sen puheenjohtajal le ta ikka i lmoi t tamal la erosta yhdistyk-
sen kokouksessa merkittdvdksi poytakirjaan Eroava kiltaveli on velvoll i-
nen suoriitamaan kaikki ndiden sAdntojen perusteella asetetui
jasenmaksut eroamisvuoden loppuun ast i .

Kiltaveli voidaan erottaa yhdistyksestd, jos han on jattanyt erdantyneen
jdsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jattanyt tayttamatta ne velvoi-
tukset, joihin hdn on yhdistykseen li i ttymiil la sitoutunut tai on menettelyl-
lddn yhdistyksessd tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystd tai ei endd tayta laissa taikka yhdistyksen sddnn6issii mainittuja
jasenyyden ehtoja Erottamisesta paattaa hall ituksen esityksestd yhdis-
tyksen kokous.

Kannattavien jdsenten. kunniakiltakomentajan ja kunniakiltavelj ien eroami-
sessa Ja erottamisessa noudatetaan samoia saantdia kuin kiltaveii ien
vastaavissa taoauksissa.

5
Li ittymis- ja jiisenmaksu

Kiltavelj i l ta ja kannattavilta jdsenilta perittdvdn li i ttymismaksun ja vuotui-
sen jdsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jasenryhmalle
pdiittad syyskokous.

Kunniakiltakomentajalta ja kunniakiltavelj i l td ei peritd jdsenmaksula.

6
Hal l i tus

Nummelan Ki l lan asioi ta hoi taa hal l i tus.  johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja viisi (5) muuta varsinaista jdsentd Puheenjohta-
jaa kutsutaan kiltakomentajaksi.

Hal l i tuksen toimikausi  on kalenter ivuosi

Hall itus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahaston-
hoitajan seka oiiaa keskuuciestaan tai uikopuoieiiaan muut iarviitavai
toimihenkilot. Varapuheenjohtalaa kutsutaan varakiltakomentajaksi,
s ihteerra k i i tamestanKSr Ja ranastonnoi ta jaa k i i iataiouspaai i ik6ksi .

Hal l i tus kokoontuu ki l takomentajan tai  hanen estyneen6 ol lessaan varaki l -
takorr,rentajan r<.utsusi-a, x.un ne r<.atsovat sii iren rrievan ainetta lai kr,ri i
vdhintddn ouolet  (1 i2)  hal l i tuksen iasenista s i td vaat i i .



Hal l i tus on pddtosval ta inen, kun v6hintddn puolet  ( .112) sen jdsenistd,
kiltakomentaja tai varakiltakomentaja mukaanluettuna on lasnd Aanestyk-
set ratkaistaan yksinkertaisel la danten enemmistol la.  Aanten mennessa
tasan ratkaisee kokouksen puheenlohtajan ddni. vaaleissa kuitenkin arpa.

7
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kiltakomentaja ja kiltatalouspaall ikko kumpi-
k in yksin ta i  muut hal l i tuksen jasenet kaksi  (2)  yhdessa.

I
Til ikausi ja ti l intarkastus

Yhdistyksen ti l ikausi on kalenterivuosi.

Til inpaatos tarvittavine asiakirjoineen ja hall ituksen vuosikertomus on
annettava ti l intarkastajalle viimeistddn kolme (3) viikkoa ennen kevdtkoko-
usta. Til intarkastajan tulee antaa kirjall inen lausuntonsa viimeistdiin kaksr
(2) viikkoa ennen kevdtkokousta hall itukselle.

9
Yhcirstyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset ovat kuukausikokouksia tai varsinaisia yhdistys-
kokouksia

Yhdistyksen kuukausikokoukset pidetaan kolmea kesdkuukautta lukuunot-
tamatta sddnnoll isesti kuukausittain yhdistyksen kokouksen mddrddmdna
paivana.

Yhdistys pitdd vuosittain kaksi (2) varsinaista yhdistyskokousta. Kev6tko-
kous pidetd€in helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hall i-
tuksen mddrddmiind pdivdnd.

Ylimdardinen kokous pidetadn, kun yhdistyksen kokous niin padttdd tai
kun hall itus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vdhintddn kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen ddnioikeutetuista jdsenista s i ta hal l i tuksel ta er i ty isest i
i lmoitettua asiaa varten kirjall isesti vaati i Kokous on pidettavd kolmen-
kymmenen (30) vuorokauden kuluessa siita, kun vaatimus sen pitdmisestd
on esi tet ty jo l lekin hal l i tuksen jdsenel le.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisel la k i l tavel je l la,  kunniaki l takomenta-
ral la ja kunniaki l tavel je l la yksi  (1)  aani .  Kannattaval la jasenel la on kokouk-
sessa vain ldsndolo- ja puheoikeus

Yhdistyksen pddtokseksi  tu lee,  e l le i  sadnndissd ole to is in mddrdtty,  se
mrei ip ioe,  Jota on kannattanut y i i  puoiet  ( i  i2)  aunetuista aanista
Aar-restvkset ratkais ' taan vksinkertaisei ia aanten enemmistol la Aanten
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mennessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan aani, vaaleissa
kurtenkin arpa

10
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vdhintddn seitse-
man (7) vuorokautta ennen kokousta jossakin Vihdissa i lmestyvdssd
sanomalehdessa.

11
Varsi naiset yhdistyskokoukset

Yhdistyksen kevdtkokouksessa kdsitell6an seuraavat asiat.

1.  kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) poyta-

kirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) aantenlaskijaa
3. todetaan kokouksen la i l l isuus ja paatosval ta isuus
4 hyvdksytddn kokouksen tyojdrjestys
5 esitetddn ti l inpaiatos, vuosikertomus ja ti l intarkastajan

lausunto edell isestd toimintavuodesta
6 pdatetaan ti l inpaatoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myOntrimisestd hal I ituksel le ja mu i I le vastuuvelvol I is i I le
7. kasitelladn muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. kokouksen pddttdminen

Yhdistyksen syyskokouksessa kasitell i iain seuraavat asiat:

1.  kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) poyta-

kirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) aiintenlaskijaa
3. todetaan kokouksen lail l isuus ja paat6svaltaisuus
4 hyvaksytadn kokouksen tydjarjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, l i i ttymis- ja jasenmaksulen

suuruudet sekd tulo- ia menoarvio seuraavalle toiminta-
vuodel le

6.  val i taan ki l takomentaja ja muut hal l i tuksen jdsenet
7 valitaan yksi (1) t i l intarkastaja ja hdnelle varati l intarkastaja
8. kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat
9.  kokouksen oddttaminen

12
Kuukausikokoukset

Yhdist i ,ksen kuukausikokousten puheenjchtajana tc imi i  k i l takornentaia ta i
varakiltakomentaja ja sihteerina kiltamestari seka ddntenlaskilana kiltata-
louspaal l ikko.  Mikal i  ;oku edel la maini tu ista hai l i iuksen iasenista ei  o le
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lasnd kokous valitsee keskuudestaan hdnen ti lalleen kokouksessa tarvit-
tavan toimihenki l6n.

Kuukausikokouksissa kdsitellddn seuraavat asiat:

1.  kokouksen avaus
2. todetaan ia tarvittaessa valitaan kokouksen

toimihenl<i lot
3.  todetaan kokouksen la i l l isuus ja paatosval ta isuus
4. hyvdksytadn kokouksen tyojar.yestys
5. tarkastetaan edell isen kuukausikokouksen poytakirja
6. kasitellddn hall ituksen esittdmdt asiat
7 kdsi te l laan muut esi l le tu levat asiat
8. kokouksen padttdminen

13
Stiiint6jen mu uttami nen ja yhd i styksen purkami nen

Padios siidntojen muuttamisesta on tehtiivd yhdistyksen kokouksessa
vdh i ntddn kahden kol masosa n (213\ enemmistol ld annetuista eiSnistd.

Paatos yhdistyksen purkamisesta on tehtdva yhdistyksen kokouksessa
vdhintadn koimen neljasosan (3/4) enemmist6lla annetuista adnistd.

Kokouskutsussa on mainittava sadntojen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa kdytetddn yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoi-
tuksen edistdmiseen purkamisesta pddttdvdn kokouksen mddrddmdlli i
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi kaytetddn sen varat samaan
tarkoitukseen


