
1 
 

Kartanon omakotiyhdistyksen säännöt  

 

1 § Yhdistyksen nimi on Kartanon Omakotiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Hollolan kunta. 

 

2 § Yhdistyksen tavoitteena on edistää Kartanon sekä siihen alueeseen olennaisesti liittyvien oma-

koti- ja pienkiinteistöjen asukkaiden ja heidän perheenjäsentensä yhteistoimintaa ja alueellista 

yhteen kuuluvuutta. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton, yleishyödyllinen yhdistys. 

 

         Yhdistyksen hallituksen tai sen toimikunnan on mahdollisuus järjestää kokouksia yhteisesti 

kiinnostavista asioista, kuten esimerkiksi rakennusten korjauksesta ja kunnossapidosta sekä 

alueen puisto- ja viheralueista. Yhdistys voi myös edesauttaa jäsenistönsä etuja olemalla 

yhteydessä päätöksentekijöihin sekä viranomaisiin esim. kaavoitus-, ympäristönsuojelu- ja 

katujen kunnossapitoasioissa. Toimintaa ohjaa vuosikokouksessa tehty toimintasuunnitelma. 

 

3 § Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen Kartanon omakotialueen omakoti- tai pienkiinteistön 

asukas, hänen avo- tai aviopuolisonsa ja viisitoista vuotta täyttänyt perheenjäsen.  

 

4 § Yhdistyksen jäsenyyden edellytyksenä on, että vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu tai perhe-

jäsenmaksu on maksettu määräajan kuluessa yhdistyksen tilille ja henkilöiden nimet ja osoitteet 

on ilmoitettu yhdistyksen jäsenrekisterin pitäjälle, jolla on oikeus hyväksyä jäsenyys.  

 

 5 § Jäsenyys kestää toimikauden, vuosikokouksesta seuraavan vuoden vuosikokoukseen ja jatkuu 

keskeytymättä, kun seuraavan toimikauden jäsenmaksu on maksettu vuosikokouksen jälkeen 

neljän viikon kuluessa. Jäsenrekisterin pitäjä poistaa henkilön nimen jäsenrekisteristä ellei 

maksua ole suoritettu määräajan kuluessa.  

 

6 §  Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä ja siitä 

ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla neljä viikkoa ennen ajankohtaa. Lisäksi kokouksesta 

voidaan ilmoittaa paikallislehdessä. 

 

7 § Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai muulla tavalla 

vahingoittaa yhdistyksen toimintaa. Jäsenelle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi ennen 

erottamispäätöstä.  

 

8 § Vain ylimääräinen jäsenkokous voi erottaa hallituksen jäsenen. 

 

9 §   Yhdistyksen hallitus hallinnoi yhdistystä. 

 

10 § Vuosikokous valitsee yhdistyksen toimikauden puheenjohtajan, hallituksen varsinaiset jäsenet, 

viidestä kahdeksaan henkilöä harkinnan mukaan. Heille voidaan nimetä myös varajäseniä. 

Hallituksen ulkopuolelta nimetään toiminnantarkastaja sekä hänen varahenkilönsä.  

 

11 § Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan. 

Rahastonhoitaja toimii myös yhdistyksen jäsenrekisterin pitäjänä. Yhdistyksellä ei ole oikeutta 

tehdä velkaan perustuvia hankintoja. 

 

12 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. 

 

13 § Yhdistyksen nimen allekirjoittavat joko puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheen-

johtaja yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. 

 

14 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tehdään tammikuun loppuun mennessä. Se 

ja hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä 

vuosikokouksen valitsemalle toiminnantarkastajalle helmikuun 15. päivään mennessä. 
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15 § Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto yhdistyksen 

hallinnon ja tilien hoidosta helmikuun loppuun mennessä. 

 

16 § Ylimääräisiä jäsenkokouksia voidaan pitää, milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi, tai vähintään 

kymmenen jäsentä sitä erityisesti kirjallisesti vaatii hallitukselta. Hallitus päättää ylimääräisen 

jäsenkokouksen ajankohdan ja ilmoittaa siitä vähintään seitsemän päivää ennen kokousajan-

kohtaa yhdistyksen verkkosivulla. 

 

17 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat: 

 1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 2)  Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, yhdistyksen tilit sekä toiminnan tarkastajien 

lausunto. 

 3)  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä halli-

tukselle. 

 4) Päätetään toimikauden jäsenmaksun ja perhejäsenmaksun suuruudesta sekä talousarviosta ja 

hallituksen esityksestä toimintasuunnitelmaksi alkavalle toimikaudelle. 

 5)  Valitaan alkavan toimikauden hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, viidestä 

kahdeksaan henkilöä, kokouksen harkinnan mukaan. Hallituksen jäsenille voidaan valita 

myös varahenkilöitä. 

 6) Valitaan jäsenet mahdollisiin toimikuntiin. 

 7) Valitaan toiminnantarkastaja sekä hänen varahenkilönsä. 

 8) Käsitellään muut hallituksen jäsenten esittämät asiat sekä asiat, jotka yhdistyksen jäsenet 

ovat esittäneet hallitukselle ennen kokousta. 

 

18 § Päätökset tehdään yhdistyksen kokouksissa äänten yksinkertaisella enemmistöllä. Poikkeuksena 

§ 19. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. 

 

19 § Yhdistys voidaan purkaa ja näihin sääntöihin tehdä muutoksia, jos yhdistyksen jäsenkokouksessa 

vähintään kolme neljäsosaa ( 3/4 ) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. 

 

20 § Kokouskutsussa on tällöin mainittava, että käsiteltäväksi tulee kysymys sääntöjen muuttamisesta 

tai yhdistyksen purkamisesta. 

 

21 § Jos yhdistys puretaan, varat luovutetaan Kartanon omakotialueella olevien lasten leikkipuistojen 

kunnostamiseen sekä leikki- ja urheiluvälineiden hankintaan, viimeisessä kokouksessa päätetyllä 

tavalla. 

 

22 § Lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säädöksiä. 

 

 

Hyväksytty vuosikokouksessa 11.4.2019 


