
ILKONMÄEN SEUDUN 

ASUKASYHDISTYS R.Y:N 

SÄÄNNÖT 

                         1§ 

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka: Yhdistyksen nimi on llkonmäen Seudun 

Asukasyhdistys r.y. ja kotipaikka Kangasalan kaupunki. 

 

 

2§ 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää toiminta-alueellaan 

jäsentensä asumismukavuuteen ja asumiseen liittyviä yleisiä etuja ja 

edellytyksiä sekä toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken suhteessa kuntaan sekä 

muihin mahdo1lisiin yhtiöihin. 

 

    EHDOTUS 2§ 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää toiminta-alueellaan 

Ilkonmäessä jäsentensä asumismukavuuteen ja asumiseen liittyviä etuja ja 

edellytyksiä ja toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken sekä suhteessa kuntaan ja 

muihin toimijoihin. 

 

3§ 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

1) järjestää kokouksia, 

iltamia,urheilukilpailuja,retkiä ja muita ajanviettotilaisuuksia. 

2)  tekee jäsentensä yhteisiä tai yleisiä etuja tarkoittavia esityksiä eri 

laitoksille ja virastoille. 

3) avustaa ja tukee jäseniään neuvoin näiden toimiessa etujensa 

valvomiseksi. 

 

      EHDOTUS 3§ 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 1) järjestää kokouksia, talkoita, tapahtumia ja muita tilaisuuksia sekä vuokraa ja 

ylläpitää asukkaiden käytettävissä olevia ympäristön kohteita, koneita ja laitteita 

2) tekee jäsentensä yhteisiä tai yleisiä etuja koskevia esityksiä eri 

tahoille. 

 

 



4§ 

Toiminnassaan tarvittavat varat yhdistys saa siten, että se kantaa jäseniltään 

jäsenmaksuja, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia, testamentteja, suorittaa 

asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja järjestää arpajaisia. 

 

                                                          EHDOTUS 4§ 

Toiminnassaan tarvittavat varat yhdistys saa siten, että se kantaa jäseniltään 

jäsenmaksuja ja osallistumismaksuja, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia, 

testamentteja sekä suorittaa asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja järjestää 

myyjäisiä, arpajaisia ja muita tapahtumia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys 

voi omistaa ja hallinnoida toimintaansa tarpeellista kiinteää ja irtainta 

omaisuutta. 

 

5§ 

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen yhdistyksen toimialueella omakotitalon 

tai tontin omistaja tai vastaava vuokrasopimuksen haltija tai myös asunto-

osakkeen omistaja, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jokaisella 

jäsenellä on l ääni. Maankäyttöä koskevissa asioissa äänioikeus on vain 

tontinomistajajäsenillä, 1 ääni kiinteistöä kohden. 

EHDOTUS 5§ 

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen yhdistyksen toimialueella asuva 

omakotitalon tai asunto-osakkeen omistaja tai haltija, jonka yhdistyksen 

johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jokaisella jäsenellä on l ääni. Maankäyttöä 

koskevissa asioissa äänioikeus on vain tontinomistajajäsenillä, 1 ääni kiinteistöä 

kohden. 

 

 

 

6§ 

  Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien  

  vastaisesti. Jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen määräaikana, 

  voi johtokunta erottaa yhdistyksestä.  

 

EHDOTUS 6§ 

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien 

vastaisesti. Jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen määräaikana, 

voi johtokunta erottaa yhdistyksestä. Jäsenyys päättyy jäsenen muuttaessa pois 

alueelta tai ilmoittaessa eroamisestaan johtokunnalle. 

 

 

 

     7§ 

Yhdistyksen jäsen suorittaa liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun,joiden 

suuruuden määrää vuosikokous. 

 

     EHDOTUS 7§ 



Yhdistyksen jäsen suorittaa vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää 

vuosikokous. 

 

 

8§ 

Yhdistyksen asioita sen hallituksen hoitaa johtokunta, johon kuuluu 

puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan 

vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, 

sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai 

tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, ja se on päätösvaltainen, jos 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 

 

EHDOTUS 8§ 

Yhdistyksen asioita sen hallituksena hoitaa johtokunta, johon kuuluu 

puheenjohtaja ja 5-7 jäsentä. Puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan vuodeksi 

kerrallaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa 

keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 

tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai tämän 

estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, jos 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 

Johtokunnan kokoukseen voi johtokunnan niin päättäessä osallistua myös 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

 

     9§ 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi 

yhteensä. 

 

    EHDOTUS 9§ 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi 

yhdessä. 

 

       10§ 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä yhdistyksen 

valitsemille tilintarkastajille kunkin vuoden tammikuun 20. päivään mennessä. 

Tilintarkastajien tulee tammikuun loppuun mennessä suorittaa tilintarkastus ja 

antaa siitä kirjallinen lausunto johtokunnalle. 

 

      EHDOTUS 10§ 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä yhdistyksen 

valitsemalle toiminnantarkastajalle kunkin vuoden tammikuun 20. päivään 

mennessä. Toiminnantarkastajan tulee tammikuun loppuun mennessä suorittaa 

toiminnantarkastus ja antaa siitä kirjallinen lausunto johtokunnalle. 

 

         



 

11§ 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa. Muita kokouksia pidetään 

tarpeen mukaan johtokunnan kutsusta tai jos vähintään 1 /5 jäsenistä sitä 

kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. 

Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisilla kutsuilla tai ilmoituksilla 

paikkakunnan sanomalehdessä. Kokouskutsu on annettava vuosikokouksesta 2 

viikkoa ennen kokousta, muista kokouksista 1 viikko ennen kokousta. 

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat. 

 

EHDOTUS 11§ 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa. Muita kokouksia pidetään 

tarpeen mukaan johtokunnan kutsusta tai jos vähintään 1 /5 jäsenistä sitä 

kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. 

Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisella kutsulla tai ilmoituksella 

paikkakunnan sanomalehdessä. Kokouskutsu on annettava vähintään 1 viikko 

ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat. 

Yhdistyksen jäsen voi osallistua yhdistyksen kokoukseen johtokunnan tai 

yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun 

teknisen apuvälineen avulla. 

       12§ 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

l. esitetään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto 

ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

2. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja 

tilivelvollisille. 

3. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ynnä muut johtokunnan jäsenet 

4. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa 

5. päätetään liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta 

6. valitaan tarpeelliset valio- ja toimikunnat 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokouksessa mahdolliset 

esille tulevat asiat. 

     EHDOTUS 12§ 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

l. esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös sekä 

toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

2. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja 

tilivelvollisille. 

3. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet 

4. valitaan yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastaja 

5. päätetään jäsenmaksun suuruudesta 

6. valitaan tarpeelliset valio- ja toimikunnat 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokouksessa mahdolliset 

esille tulevat asiat. 

 



13§ 

Kaikissa yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä ratkaisee 

yksinkertainen äänten enemmistö, milloin näiden sääntöjen mukaan ei 

vaadita määräenemmistöä. Äänestykset suoritetaan avoimina 

kättennostoäänestyksinä, mutta mikäli joku vaatii suljettua lippuäänestystä, 

on se euoritettava. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota 

puheenjohtaja kannattaa, paitsi lippuäänestyksessä ja vaaleissa, joissa 

ratkaisee arpa. 

 

EHDOTUS 13§ 

Kaikissa yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä ratkaisee 

yksinkertainen äänten enemmistö, milloin näiden sääntöjen mukaan ei 

vaadita määräenemmistöä. Äänestykset suoritetaan avoimina 

kättennostoäänestyksinä, mutta mikäli joku vaatii suljettua lippuäänestystä, 

on se suoritettava. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota 

puheenjohtaja kannattaa, paitsi lippuäänestyksessä ja vaaleissa, joissa 

ratkaisee arpa. 

 

14§ 

Yhdistys voidaan purkaa ja näihin sääntöihin tehdä muutoksia, jos vähintään 

3/4 äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa perättäisessä kokouksessa sitä 

kannattaa. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, että käsiteltäväksi tulee 

kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

 

 

15§ 

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen mahdolliset varat Kangasalan 

kaupungille käytettäväksi Ilkonmäen Seudun nuorison hyväksi. 

 


