
 

Jäsenlomake 

 

Haluan liittyä Varejoen Kyläyhdistys ry:n jäseneksi 

( Jokainen täyttää oman ilmoituksen, myös 15 v täyttäneet nuoret) 

 

Valitse yksi vaihtoehto* 

 
Haluan liittyä jäseneksi 

 
Päivitän jäsentietoni 

 
Eroan jäsenyydestä 

 

 
Valitse yksi vaihtoehto* 

 
Olen vakituinen asukas 

 
Olen vapaa-ajan asukas 

 
Kuulun alla mainittuun perheeseen perheenjäsenenä (15v täyttänyt) 

 

 
Kuulun 15v täyttäneenä tähän perheeseen ( vanhemman nimi) 

                                    

___________________________________________________________ 
 
Nimeni* 

 
_____________________________________________________ 
 
Osoite Varejoella 

 
Lähiosoite* 

 
 

 

95330  TERVOLA 

Vapaa-ajan asukkaana varsinainen osoitteeni (kotiosoite) 
 
Lähiosoite 

 

      Postitoimipaikka 

 

Postinumero 

 

_______________________________      __________________________ 
 

______________ 

Sähköpostiosoite 
 

 

Valitse yksi vaihtoehto* 

______________________________             
 

 
 
 
Puhelinnumero 

 

__________________ 

 

 
Minulle saa lähettää sähköpostilla tärkeitä 
tiedotteita 

 
Minulle ei saa lähettää tiedotteita sähköpostilla 

 
Minulla ei ole sähköpostia 

 

 

Palauta lomake:  Eila Forsell Forsellintie 34  95330 TERVOLA , tai Toivo Kunnari  Polventie 261    95330 TERVOLA             

tai  Maija Ekorre Kolopetäjäntie,   

Tietoa kääntöpuolella 

 



 

Varejoen Kyläyhdistys ry 

 

Kyläyhdistyksen jäsenyydet 

Kyläyhdistys on rekisteröity vuonna 2004. Kyläyhdistyksellä ei ole ollut koskaan rekisteröityjä jäseniä, vaan 

on oletettu jokaisen kylällä asuvan kuuluvan yhdistykseen. 

Suomen tasavallan perustuslain mukaan jokaisella on oikeus liittyä lailliseen yhdistykseen tai olla 

liittymättä.  

Yhdistyslaissa määrätään, että ketään ei ilman suostumustaan saa liittää mihinkään yhdistykseen. 

Varejoen Kyläyhdistys on toiminut vuoteen 2013 asti ilman ainoatakaan jäsentä. Korjataksemme asian 

keräämme nyt jäseneksi haluavia ilmoittamaan tahtonsa. 

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Varejoella vakinaisesti tai vapaa-ajan asujana oleva 15 v täyttänyt henkilö. 

Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, tai yhteisö. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta 

kokouksissa. Toivottavaa on, että jokainen kylällä asuva  15 vuotta täyttänyt ilmaisee halunsa jäsenyyteen, 

jotta voimme hoitaa yhteisiä asioitamme niin, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin. 

Varejoen Kyläyhdistys ei tarvitse näillä näkymin jäsenmaksua toimintansa rahoitukseen, mutta jäsenyyden 

ylläpitämiseksi tulee jokaisen suorittaa pieni vuotuinen maksu, joka lienee nimellinen (esim. 3 – 5 € vs). 

Vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta. Vuotuinen jäsenmaksu voidaan sääntöjemme mukaan 

maksaa myös 3 vuoden eränä. Lisäksi on mahdollista kerätä kannatusjäsenmaksua vuosikokouksen 

päättämän määrän mukaan. Tällaista kannatusjäsenmaksua sääntöjemme mukaan voi maksaa yksityiset, 

että yhteisöt. Kannatusjäsenillä ei ole kokouksissa äänioikeutta. 

 

** 24.3.2013 vuosikokouksessa valittu hallitus on päättänyt esittää 2014 vuosikokoukselle että, 

jäsenmaksua perittäisiin vuotuisena maksuna 5 € per jäsen ja 50 € viidessä vuodessa kannatus-

jäsenmaksuna. 

 Vuotuinen jäsenmaksu voitaisiin maksaa myös 3 vuoden erinä. 

Ensimmäinen jäsenmaksu tulisi näin perittäväksi vuonna 2014 maalis-huhtikuun aikana pidetyn 

vuosikokouksen jälkeen. 

Kääntöpuolella Jäsenlomake,  täyttämällä ja palauttamalla lomakkeen kyläyhdistyksemme hallitukselle, 

Sääntöjemme 3 § mukaan hallitus vahvistaa jäsenyyden. 

 

Varejoen Kyläyhdistys ry:n hallitus 2.5.2013 

 

Eila Forsell   Toivo Kunnari 

puheenjohtaja   sihteeri/taloudenhoitaja 

 


