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Voimassaolevat säännöt: 24.09.2020
1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.
Yhdistyksen nimi on Kehittämisyhdistys Sepra ry ja lyhenteenäLeader Sepra nimeä. Kotipaikka on
Hamina ja pääasiallinen toiminta-alue eteläinen Kymenlaakso.
2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Sepra ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena ontoimia palveluiden ja työllisyyden
yleisten edellytysten kehittämiseksi erityisesti uutta luoden ja yhteistyöhön pohjautuen sekä
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Näin pyritään tukemaan paikallisten palvelujen
säilymistä ja työllisyyttä sekä edistämään ja kehittämään toiminta-alueen asukkaiden viihtyisyyttä
sekä sosiaalista osallisuutta. Tarkoituksena on edistää paikalliskehittämistä pääosin
maaseutualueilla. Toimintaa voidaan toteuttaa myös kaupunkien keskusta- alueilla sekä saaristossa.
Toiminta voi olla myös kansainvälistä silloin kun se tuolisäarvoa paikalliselle kehittämistyölle.
Yhdistyksen toimintaa ohjaa yhdistyslain lisäksi Laatukäsikirjaja sen liitteet. Tarkoituksen
toteuttamiseksi yhdistys
1. toimii alueen paikallisena toimintaryhmänä tavoitteena maaseudun paikallisen
kehittämisen käynnistäminen ja tukeminen alueen voimavaroja ja omatoimisuutta
hyödyntäen
2. osallistuu Euroopan Unionin ja kansallisten maaseudun sekämuiden rahastojen
kehittämisohjelmien toteuttamiseen
3. laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia ja hankkeita alueellaan sekä seuraa niiden
toteutumista
4. neuvoo ja opastaa jäseniä, asukkaita, yrityksiä, yhteisöjä sekä muita organisaatioita
paikalliskehittämiseen liittyvissä asioissa
5. ylläpitää yhteistoimintaa ja verkottumista jäsenten,asukkaiden, sidosryhmien sekä
muiden paikalliskehittäjien kesken omalla toiminta-alueellaan, kansallisesti ja
kansainvälisesti
6. tekee aloitteita ja hakemuksia eri viranomaisille
7. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
8. Järjestää koulutuksia, tapahtumia ja opintomatkoja, joissa paikallistoimintaa tuodaan esiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa
vastaan lahjoituksia,testamentteja ja avustuksia sekä julkisilta että yksityisiltä yhteisöiltä.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteääja irtainta omaisuutta
3 Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen maaseudun kehittämistyöstä ja paikalliskehittämisestä
kiinnostunut,joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen
hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse
yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen
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kokouksessa. Vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous. Jäsenmaksu voi olla eri
suuruinen yksityisillä henkilöillä, yhteisöillä, kunnilla ja säätiöillä.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai päämääriä tai muutoin
toimillaan vahingoittaa yhdistystä tai jättää erääntyneen jäsenmaksun maksamattakahtena vuonna
peräkkäin huomautuksesta huolimatta.
4 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema
hallitus. Yhdistyksen hallituksen tulee olla alueellisesti tasapuolisesti edustettuna sekä edustaa
alueen yksittäisiä ihmisiä, yhteisöjä ja yhdistyksiä, yksityistä sektoria sekä julkista sektoria
tasapainoisesti.
Hallitukseen valitaan vähintään 6 ja enintään 10 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Yhdistyksen syyskokous nimeää varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja hallitus valitsee
keskuudestaan yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi seuraavan toimintakauden ensimmäisessä
kokouksessa.
Hallitusjäsen voidaan valita kevätkokouksessa, mikäli syyskokouksessa valittu jäsen estyy jatkamasta
hallitusjäsenyyttään ja asia saatetaan hallituksen tietoon ennen kevätkokousta. Tällöin asia pitää
viedä kevätkokoukseen ylimääräisenä asiana.
Jos hallitukseen valittava ei jo ole yhdistyksen jäsen, tulee hänen liittyä yhdistyksen jäseneksi ennen
toimikauden ensimmäistä kokousta. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Henkilö voidaan
valita hallituksen jäseneksi yhtäjaksoisesti neljäksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenen yhtämittainen
toimikausi voiolla kuusi kautta mikäli hän on kaudesta kaksi viimeistä kautta puheenjohtajana.
Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden mikäli tämä aiheuttaa
yhdistyksen toiminnalle vakavaa haittaa.
Hallituksen kokoukset ja äänestykset voi järjestää johtoryhmän päätöksellä myös etäkokouksina.
Valinta- ja äänestysohjeet sisältyvät Laatukäsikirjaan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien
on läsnä. Äänestystilanteessaasiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten
mennessä tasan puheenjohtajan mielipiteellä.
Hallitus voi asettaa avukseen työryhmiä ja jaostoja sekä kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Hallitus
päättää tarvittavan henkilöstön palkkaamisesta ja valitsee yhdistykselle sihteerin.
5 Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin
kanssa. Yhdistyksen hallitusvoi antaa nimenkirjoitusoikeuden määräämälleen henkilölle yksin.
6 Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus
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Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistykselle valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava auktorisoitu.
Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.
7 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta vuodessa.Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus
katsoo olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee,
ellei säännöissä oletoisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset voi järjestää hallituksen päätöksellä
etäosallistumismahdollisuudella.
Vain kokoustiloissa paikalla olevat voivat osallistua henkilövalintoihin.
8 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta lehti-ilmoituksella paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai
ilmoittamalla jäsenelle tämän yhdistykselle viimeksi antamaan osoitteeseen tai sähköpostiin, tai
sähköisesti julkaisemalla kutsu yhdistyksen virallisilla www-sivuilla tai facebook-sivuilla.
9 Varsinaiset kokoukset
Kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä.Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Läsnäolijoiden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahdenpöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden
ääntenlaskijan valitseminen.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajanlausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokous on pidettävä joulukuun loppuun mennessä.Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat :
1. Kokouksen avaus
2. Läsnäolijoiden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahdenpöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden
ääntenlaskijan valitseminen.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
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7. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavallevuodelle
8. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
9. Valitaan hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä toiminnassa
olevien jaostojen jäsenet
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja hallituksenjäseniksi valittujen keskuudesta
11. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, hänen
on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 8 viikkoa ennen varsinaisenkokouksen järjestämisen
määräajan päättymistä.
10 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksentarkemmin määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

