
Keminmaalaisten Parhaaksi
-nimisen rekisteröimättömän yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Keminmaalaisten Parhaaksi ja kotipaikka on Keminmaan kunta.

2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Keminmaan kunnan asukkaiden hyväksi.

3 § Toimintamuodot
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan esimerkiksi
• osallistumalla kunnalliseen vaalitoimintaan ja päätöksentekoon
• esiintymällä mediassa jäsenistönsä puolesta tarkoitustaan edistäen
• järjestämällä kokouksia, kursseja ja neuvottelutilaisuuksia
• pitämällä päätöksenteon etusijalla kunnan asukkaiden etua

Toimintaansa varten yhdistys 
• kantaa jäseniltään maksuja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
• voi hankkia yhdistyksen lukuun omaisuutta
• voi harjoittaa pienimuotoista myyntityötä ja järjestää arpajaisia.

4 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi kelpoinen on viisitoista (15) vuotta täyttänyt hen-
kilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintamuodot eikä kuulu toiseen
Keminmaan kunnan poliittiseen ryhmään tai puolueeseen millään tasolla. Jäsenyys
lakkaa automaattisesti luottamustehtävän päättyessä jäsenillä, jotka eivät olleet
yhdistyksen ehdokkaina viimeisissä kunnallisvaaleissa.

Jäsenyys edellyttää yhdistyksen hallituksen hyväksyntää. Hallitus voi asettaa uudelle
jäsenyylle ehtoja.

Yhdistyksen kokous voi hyväksyä kunnia- ja kannatusjäseniä. Kannatusjäsenillä ei
ole äänivaltaa. Äänivaltaansa ei saa käyttää 6 §:ssä tarkoitetut maksut laiminlyönyt
jäsen, kunnes hän on todistettavasti suorittanut maksuvelvoitteensa.

Yhdistyksen jäsenistä hallituksen on pidettävä luetteloa.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Yhdistyksen jäsenyydestä eroaminen edellyttää kirjallista ilmoitusta hallitukselle tai
hallituksen puheenjohtajalle. 

Varsinainen, kunnia- ja kannatusjäsen voidaan erottaa yhdistyksen hallituksen pää-
töksellä, mikäli jäsen laiminlyö maksu- tai muut velvoitteet yhdistykselle, on toiminut
yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai ei täytä jäsenyyden kriteerejä. Erottamisperus-
teena pidetään myös perusteltua epäilystä siitä, että jäsen toimii samanaikaisesti
myös jossain toisessa Keminmaan kunnan poliittisessa ryhmässä. Erottaminen on
toimitettava jäsenluettelon yhteystietoja käyttäen kirjeitse tai sähköisenä. Erotetulla
on oikeus valittaa erottamisesta yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmä
hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden ku-
luessa erottamisesta tiedon saatuaan. Yhdistyksen kokouksessa läsnäolevien
enemmistö voi päättää erottamisen voimassapitämisestä, jolloin eron katsotaan ta-
pahtuneen yhdistyksen kokouksen kokouspäivänä.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan eroilmoitushetkellä kulumassa
olevan kalenterivuoden taloudelliset velvoitteensa yhdistykselle. Velvollisuus maksaa
6 §:ssä tarkoitettua ”ryhmäveroa” kuitenkin lakkaa eron astuessa voimaan.



Eroava tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu vaatimaan osuutta yhdistyksen varoista tai
tuloista. Mikäli kahden viikon aikana vähintään kolmannes jäsenistä erotetaan tai
eroaa, heillä on kullakin oikeus saada kuluvan vaalikauden aikana yhdistykselle 6
§:n tarkoittamana ”ryhmäverona” kerryttämänsä varat vähennettynä osuudella yhdis-
tyksen kuluista samalla ajanjaksolla.

Yhdistyksen nimen käytöstä edellisen kappaleen tarkoittamassa joukkoerotilantees-
sa päättävät yhdistyksen alkuperäiset, vuoden 2004 perustajajäsenet olivatpa he yh-
distyksen jäseniä tai eivät.

6 § Jäsenmaksu ja varainkäyttö
Jokainen varsinainen ja kannatusjäsen suorittaa yhdistykselle jäsen- ja muuna mak-
suna sen määrän, jonka yhdistyksen kokous on päättänyt. Samalla menettelyllä kun-
nalliseen päätöksentekoon osallistuvilta jäseniltä voidaan päättää periä ”ryhmäve-
roa” sovittuna prosenttiosuutena kunnan maksamasta bruttokokouspalkkiosta. Jäse-
nen on annettava tätä varten valtakirja.
Yhdistyksen keräämien varojen ensisijainen käyttötarkoitus on ryhmän yhteisten
markkinointikulujen kattaminen tulevissa kunnallisvaaleissa. Ennakkoon sovituissa
tapauksissa voidaan maksaa kulukorvauksia. Muutoinkin varoja voidaan käyttää vain
hyvin rajoitetusti ja vähissä määrin esim. muistamisiin.

7 § Päätösvalta
Yhdistyksen ylintä valtaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen hallitus käyttää
toimeenpanovaltaa, jota se voi delegoida nimetylle jäsenelle samalla selkeästi toimi-
vallan rajaten.

8 § Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen kokouksia pidetään tarvittaessa.

9 § Kokouksen koollekutsuminen
Hallitus määrää yhdistyksen kokouksen ajan ja paikan sekä lähettää kokouskutsun
jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava jä-
senrekisterin yhteystietoja käyttäen kirjeitse tai sähköisenä.

10 § Päätöksenteko kokouksessa
Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä muuta määrätä, se mielipi-
de, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä; äänten mennes-
sä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.
Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Vaalin tasatulos ratkaistaan arvalla.

11 § Yhdistyksen kokouksessa päätettävät asiat
Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat
• valitaan tarvittavat virkailijat yhdistyksen kokoukselle
• todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
• käsitellään ja vahvistetaan yhdistyksen varainkäytön asianmukaisuus
• päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille
• valitaan hallituksen jäsenet
• valitaan heti vaalikauden alussa nimettävät edustajat tehtäviin, jotka yhdistys on

saavuttanut

Kun vaalien jälkeen nimetään edustajia kunnallisiin luottamustehtäviin, valitaan
edustajat yleensä vaalituloksen perusteella seuraavasti: Jäsenillä on valintaetuoi-
keus yhdistyksen saavuttamiin luottamustehtäviin kerättyjen äänimäärien mukaises-
sa järjestyksessä ja kullakin jäsenellä on oikeus luottamustehtävään ennen kuin ke-
nelläkään on oikeutta valita itselle toista luottamustehtävää. Valtuustopaikka ei rajoi-
ta oikeutta muihin luottamuspaikkoihin.
Erityistilanteissa ja -perusteilla yhdistyksen kokous tai hallitus voi nimetä yhdistyksen
edustajaksi henkilön, joka ei ole yhdistyksen jäsen.



12 § Hallituksen jäsenet
Hallituksen muodostavat kulloinkin kunnanvaltuustoon vakituisina kuuluvat yhdistyk-
sen jäsenet (valtuustoryhmä) sekä yhdistyksen kokouksen hallitukseen valitsemat
yhdistyksen jäsenet. Hallitus päättää sisäisestä työnjaostaan, ellei sitä ole määrätty
näissä säännöissä tai päätöstä ole tehty yhdistyksen kokouksessa.

13 § Hallituksen kokoukset
Hallituksen puheenjohtaja, jona yleensä toimii valtuustoryhmän puheenjohtaja, päät-
tää hallituksen kokoontumisesta. Hallitus on kutsuttava koolle myös, kun vähintään
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kolme (3) päivää ennen kokousta.
Hallitus voi kokoontua ilman määräaikaa, mikäli käsiteltävän asian kiireellisyys sitä
vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen päätöksenteosta noudatetaan mitä edellä 10 §:ssä on sanottu.

14 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen on lain ja näiden sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolelli-
sesti hoidettava yhdistyksen asioita. Lisäksi hallitus
• johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
• tekee aloitteita ja valmistelee asiat yhdistyksen kokoukselle
• päättää varainhankinnasta ja vastaa omaisuuden hoidosta
• vastaa jäsenhankinnasta sekä hyväksyy uudet jäsenet ja jäsenyyden ehdot
• järjestää kokouksia ja tilaisuuksia
• ylläpitää jäsenluetteloa ja valvoo jäsenten maksusuorituksia yhdistykselle
• valitsee yhdistyksen tilapäisen edustajan tehtävään, johon yhdistyksellä on oikeus

nimetä edustajansa, mutta yhdistyksen kokous ei valintaa ole tehnyt
• valitsee yhdistyksen edustajan tehtävään, joka tulee täytettäväksi vaalikauden ai-

kana myöhemmin kuin 11 §:ssä tarkoitetut nimeämiset.

15 § Jäsenen oikeus itsenäiseen päätöksentekoon
Luottamustehtäväänsä hoitaessaan yhdistyksen valitsema edustaja käyttää harkin-
ta- ja päätösvaltaa itsenäisesti. Kunnanvaltuustoon valituksi tulleiden yhdistyksen jä-
senten mielipiteiden ei tarvitse äänestystilanteissa olla yhtenevät. Yhdistys ei hyväk-
sy niin sanottua ryhmäkuria. On toivottavaa, että valtuustoryhmän sisäisissä keskus-
teluissa eriä mielipidettä edustava henkilö ilmoittaa etukäteen aikomuksensa äänes-
tystilanteessa.
Yhdistyksen jäsen ei saa tietoisesti äänestää niin, että yhdistyksen saavuttama luot-
tamustehtävien lukumäärä äänestyskäyttäytymisen vuoksi alenee.
Valtuustoryhmän jäsenet ovat velvollisia osallistumaan yhdistyksen kokouksiin ja ra-
portoimaan kunnallispolitiikan tapahtumista.

16 § Sääntöjen muuttaminen ja merkittävät muutokset yhdistyksessä
Näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta ja yhdistyksen omai-
suuden pääosan luovuttamisesta, edellyttäen että niistä on kokouskutsussa ilmoitet-
tu, päätetään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista ää-
nistä. 

Yhdistyksen purkautuessa sen nettovarallisuus jaetaan jäsenistölle ja kukin saa ku-
luvan vaalikauden aikana kerryttämänsä varat vähennettynä osuudella yhdistyksen
kuluista samalla ajanjaksolla. Toissijaisesti varat on luovutettava yhdelle tai useam-
malle Keminmaan kunnan alueella toimivalle hyväntekeväisyysorganisaatiolle, joka
ei saa olla suoraan tai välillisesti leimaantunut mihinkään puolueeseen.

Säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 2.9.2008.


