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Voimassaolevat säännöt: 29.10.2020 11:07:13
1 §Nimi ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Vanhankartanon Omakotiyhdistys ry, Gammelgårds
Egnahemsförening rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki. Toimialueeseen kuuluvat
Vanhankartanon kylässä olevat Niipperin, Perusmäen ja Vanhankartanon
kaupunginosat.
2 §Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoitus on
1) yhdistää toimialueen asukkaita ja edistää toimialueen
yhteistoimintaa,
2) valvoa asukkaiden yhteisiä etuja ja edistää toimialueen kehitystä
ja viihtyisyyttä,
3) edistää toimialueen säilymistä pientalovaltaisena asuntoalueena,
4) edistää paikallisen perinteen ja historian tuntemusta,
5) edistää asukkaiden yhteisiä liikuntaharrastuksia sekä
6) edistää toimialueen luonnon- ja ympäristönsuojelua.
Yhdistyksen toimintamuotoja ovat
1) kokousten, esitysten, juhlien ja muiden tilaisuuksien
järjestäminen,
2) liikuntatoiminnan järjestäminen,
3) esitysten ja hakemusten tekeminen sekä lausuntojen antaminen ja
mielipiteiden esittäminen sekä
4) paikallisista asioista ja yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen.
Toimintaansa varten yhdistys voi hankkia käyttöönsä irtainta ja
kiinteää omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia.
3 §Jäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt henkilö.
Jäsenhakemus tehdään kirjallisesti tai sähköpostitse yhdistyksen
johtokunnalle tai yhdistyksen tätä tarkoitusta varaaman jäsenten
hallintajärjestelmän kautta.
Eroilmoitus tehdään kirjallisesti tai sähköpostitse johtokunnalle.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hänen laiminlyötyään jäsenmaksun
suorittamisen kolmen maksumuistutuskerran jälkeen sekä
yhdistyslaissa tarkoitetulla erottamisperusteella. Erottamisesta
päättää johtokunta.
4 §Kunnia- ja kannattajajäsenet
Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua
yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistunut tai
yhdistyksen tavoitteita merkittävästi edistänyt henkilö.
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Yhdistyksen äänioikeudettomaksi kannattajajäseneksi voi liittyä
toimialueella toimiva yritys tai yhteisö.
5 §Maksut
Yhdistys perii jäseniltään ja kannattajajäseniltään vuosittaisen
jäsenmaksun, joiden suuruuden määrää syyskokous. Samassa taloudessa
asuvilta peritään vain yksi jäsenmaksu. Jäsenmaksu peritään myös
liittymisvuodelta ja eroamisvuodelta.
6 §Hallinto
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen yhdistyslaissa tarkoitettuna
hallituksena toimii syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu
johtokunta. Siihen kuuluvat puheenjohtaja ja sihteeri sekä
vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja
enintään kolme sijaisjärjestyksessä valittua varajäsentä. Johtokunta
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan.
Varajäsen on oikeutettu osallistumaan johtokunnan kokoukseen.
Äänioikeus hänellä on vain, jos hän toimii estyneenä olevan
varsinainen jäsenen sijaisena.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta taikka kolmen johtokunnan jäsenen
vaatimuksesta. Johtokunta kutsutaan koolle henkilökohtaisilla
kutsuilla kirjallisesti, sähköpostitse tai suullisesti viimeistään
kolme vuorokautta ennen kokousta. Johtokunta on päätösvaltainen kun
enemmistö sen jäsenistä on läsnä.
Johtokunnan jäsen, joka ilmoittaa johtokunnan tekemää päätöstä
koskevan eriävän mielipiteensä kokouksen pöytäkirjaan, on vastuusta
vapaa päätöksestä eriäviltä osin.
7 §Johtokunnan taloudellisten toimien rajoitukset
Johtokunta ei voi päättää ilman yhdistyksen kokouksen päätöstä:
1) ottaa velkaa tai tehdä muita taloudellisia sitoumuksia muissa
kuin yhdistyksen tavanomaiseen toimintaan liittyvissä asioissa tai
2) myydä, vaihtaa tai muuten luovuttaa taikka kiinnittää yhdistyksen
kiinteää omaisuutta tai yhdistyksen toiminnan kannalta muuta
huomattavaa omaisuutta.
8 §Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja yksin tai
sihteeri, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
9 §Tilikausi ja tilinpäätös
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen
toiminnantarkastajat tarkastavat vuoden ensimmäisen neljänneksen
aikana yhdistyksen edellisen tilikauden kirjanpidon ja
tilinpäätöksen sekä hallinnon ja laativat tarkastuksen perusteella
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yhdistyslaissa tarkoitetun toiminnantarkastuskertomuksen.
10 §Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksella on kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään
toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun
mennessä.Yhdistyksen muu kokous pidetään johtokunnan kutsusta,
yhdistyksen kokouksen päätöksen perusteella tai jos yksi kymmenesosa
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti.
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle johtokunta vähintään seitsemän
päivää ennen kokousta yhdistyksen verkkosivuilla, yhdistyksen
käyttämässä tietojärjestelmässä sekä sosiaalisessa mediassa tai
yhdistyksen tiedotteessa. Kokoukselle esitettävistä asioista on
tehtävä ilmoitus johtokunnalle viimeistään seitsemän päivää ennen
kokouksen koollekutsumista.
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Päätös yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, paitsi niissä asioissa, joista säännöt tai
yhdistyslaki toisin määrää. Äänten mennessä tasan voittaa
äänestyksessä se ehdotus, jolle kokouksen puheenjohtaja on antanut
äänensä, ja vaalin ratkaisee arpa.
11 §Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat
Kevätkokouksessa käsitellään tai päätetään
1) esitellään edellisen tilikauden toimintakertomus,
2) esitellään edellisen tilikauden tilinpäätös ja
toiminnantarkastajien tilintarkastuskertomus,
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4) päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen
voitto tai tappio antaa aihetta
5) päätetään vastuuvapauden myöntäminen johtokunnan jäsenille,
6) käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
Syyskokouksessa käsitellään tai päätetään
1) esitellään seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma,
2) päätetään seuraavan tilikauden talousarviosta johtokunnan
esityksen pohjalta sekä jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta
seuraavalle tilikaudelle,
3) päätetään johtokunnan jäsenten palkkioista
4) päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä,
5) valitaan hallituksen jäsenet: puheenjohtaja, sihteeri, muut
johtokunnan jäsenet ja mahdolliset varajäsenet,
6) valitaan yhdistyksen kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastaja
7) muut kokoukselle esitetyt asiat.
12 §Määräenemmistöpäätökset
Seuraavat päätökset voidaan tehdä ainoastaan ¾ osan
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määräenemmistöllä yhdistyksen kokouksessa:
1) yhdistyksen sääntöjen muuttaminen,
2) yhdistyksen purkaminen ja
3) yhdistyksen kiinteän tai toiminnan kannalta huomattavan
omaisuuden luovuttaminen.
13 §Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen
Yhdistyksen varat luovutetaan purkamispäätöskokouksen tai
lakkauttamispäätöskokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen
toimialueella toimivalle tai perustettavalle samaan tarkoitukseen
pyrkivälle rekisteröidylle yhdistykselle tai alueella toimivien
koulujen stipendirahastoihin.
Muilta osin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslakia.

