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Nummentaustan asukasyhdistys ry

SÄÄNNÖT
1§

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Nummentaustan asukasyhdistys. Sen kotipaikka on Lohjan
kaupunki.
Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Lohjan kaupungin Gruotilan, Gunnarlan,
Keskilohjan, Metsolan ja Pappilankorven kaupunginosat

2§

Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää tasapuolisesti toiminta-alueensa
sivistyksellisiä, sosiaalisia, kunnallisia ja aineellisia oloja sekä lisätä asukkaiden
hyvää yhteistoimintaa, yhteishenkeä ja viihtyvyyttä sekä kotiseutukiintymystä ja tuntemusta.

3§

Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
* järjestää erilaisia tilaisuuksia, kuten kokous-, esitelmä-, keskustelu- ja
juhlatilaisuuksia.
* harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja järjestää erilaisia tapahtumia ja
tempauksia.
* toimii yhteistyössä kaupungin, kotiseututyön järjestöjen sekä muiden
asukasyhdistysten ja samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa.
Yhdistys tekee tarkoitustaan edistäviä aloitteita, antaa lausuntoja ja osallistuu
toiminta-alueensa kehittämiseen muilla samantapaisilla tavoilla.
Yhdistys ei toimi puoluepolitiikassa.

4§

Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja
jälkisäädöksiä.
Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta.
Tulonsa yhdistys käyttää tarkoitusperiensä toteuttamiseen.

5§

Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen sen tarkoituksen ja säännöt
hyväksyvä luonnollinen henkilö.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisö.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.
Jäseneksi aikovan on ilmoittauduttava yhdistyksen hallitukselle tai sen
toimihenkilölle.
Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyn nimi, osoite ja syntymävuosi sekä liittymisvuosi
on merkittävä yhdistyksen jäsenluetteloon.
Kannatusjäseneksi hyväksytyn yhteisön nimi, osoite sekä y-tunnus on merkittävä
yhdistyksen jäsenluetteloon.
Jäsenluetteloon voidaan merkitä myös jäsenen suostumuksella hänen
sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa.
Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua luonnollisia henkilöitä, jotka huomattavalla
tavalla ovat toimineet yhdistyksen tai sen tarkoituksen hyväksi.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
suorittamatta jäsenmaksunsa tilikauden loppuun mennessä kahdelta perättäiseltä
tilikaudelta.
Vanhat jäsenoikeudet säilyvät.

6§

Jäsenmaksut
Yhdistyksen syyskokous päättää yhdistyksen jäsenmaksujen suuruuden.
Hallitus päättää maksutavan ja -ajan.
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on kiinteä euromääräinen maksu.
Kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus perustuu sen jäsenmäärään tai sen
liikevaihtoon.
Kunniajäseniltä ei jäsenmaksua peritä.

7§

Kokoukset
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maalishuhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
Hallitus kutsuu varsinaiset kokoukset koolle.
Hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle tarpeen vaatiessa tai jos vähintään
kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti
ilmoittamansa asian käsittelemistä varten hallitukselta vaatii.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle joko ilmoituksella paikallisessa
sanomalehdessä tai kirjeitse. Syyskokous päättää tästä. Jos jäsen on ilmoittanut
yhdistykselle tätä varten sähköpostiosoitteensa, kutsu lähetetään kirjeen sijasta
sähköpostitse.

Ilmoituksen on oltava lehdessä tai kirjeet on toimitettava postiin tai sähköposti on
lähetettävä vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.
Sähköpostitse kokouskutsunsa toivoneille kutsu lähetetään silloinkin, kun kutsu on
päätetty ilmoittaa vain lehdessä.

8§

Äänivalta kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa on 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja kunniajäsenellä
yksi ääni.
Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan tilikauden loppuun mennessä, ei
hänellä ole äänioikeutta yhdistyksen seuraavan tilikauden kokouksissa ennenkuin
hän maksaa edellisen vuoden jäsenmaksun.

9§

Tilikausi ja hallinnon tarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen tilit annetaan hallituksen kertomuksen ohella tilintarkastajille
tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien on annettava hallitukselle tilintarkastuskertomuksensa kahta
viikkoa ennen kevätkokousta.

10 §

Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6 - 14 muuta jäsentä.
Yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan ja muut jäsenet.
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi
on kalenterivuosi.
Puheenjohtaja voidaan valita vain kahdeksi perättäiseksi kaksivuotiseksi
toimikaudeksi.
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai häneen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä on läsnä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä nimittää
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikaudekseen.
Hallitus voi nimittää avukseen erilaisia jaostoja.

11 §

Kevät- ja syyskokous
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään tilinpäätös ja hallituksen kertomus
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
4. Käsitellään ne asiat, jotka jäsenet ovat vähintään 30 päivää ennen kokousta
hallitukselle kirjallisesti esittäneet.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Päätetään jäsenmaksut (varsinainen jäsen ja kannatusjäsen)
2. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio
3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
4. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (puheenjohtaja mukaan lukien 7 - 15)
5. Valitaan hallituksen muut jäsenet (6-14).
6. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.
7. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 7 §:n
mukaan
Käsitellään ne asiat, jotka jäsenet ovat vähintään 30 päivää ennen kokousta
hallitukselle kirjallisesti esittäneet.

12 §

Yhdistyksen nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jompikumpi
heistä yhdessä hallituksen tätä varten keskuudestaan määräämien henkilöiden
kanssa.
Pankki-, posti-, ynnä muissa juoksevissa raha-asioissa kirjoittaa rahastonhoitaja
yhdistyksen nimen yksin.

13 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vain, jos sääntömuutosta kannattaa
yhdistyksen kahdessa perättäisessä kokouksessa molemmissa vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Näiden kokousten välin tulee
olla vähintään yksi (1) kuukausi ja enintään kolme (3) kuukautta.
Yhdistys voidaan purkaa vain samalla tavalla kuin muuttaa sen sääntöjä.
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen
määräämällä tavalla toiminta-alueen asujaimiston hyvinvointia ja viihtyvyyttä
edistävään tarkoitukseen.

