RÄÄKÄNPÄÄN ASUKASYHDISTYS ry:n säännöt
1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Rääkänpään asukasyhdistys ry. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan
yhdistykseksi.
Yhdistyksen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. Yhdistyksen toimialueen muodostavat Rääkänpääniminen pientaloalue (Suokadun, Kehrääjänkadun, Punakallionkadun ja Sillankorvankadun
rajaamalla alueella) sekä Etumartinkadun ja Sillankorvankadun väliin sijoittuva pientaloalue.
2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on koota toimialueen asukkaita yhteiseen toimintaan turvallisen ja
viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys selvittää asumiseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä,
järjestää kokouksia, retkiä, juhlia, keskustelutilaisuuksia ja muita vastaavanlaisia vapaaajantilaisuuksia alueen asukkaille, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja. Yhdistys voi harjoittaa
tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä,
myyjäisiä ja huvitilaisuuksia. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen päämäärät hyväksyvä
yhdistyksen toimialueen asukas tai yksityinen henkilö, joka omistaa kiinteistön tai osan siitä
yhdistyksen toimialueella. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös muualla kuin yhdistyksen
toimialueella asuva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka kannattaa ja tukee yhdistyksen
tavoitteita.
Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, jonka
suuruuden vuosikokous määrää. Yhdistyksen hallituksella on oikeus vapauttaa henkilöjäsen
jäsenmaksusta työttömyyden, sairauden, opintojen, asevelvollisuuden, äitiys-, isyys- tai
vanhempainloman tai muun sellaisen syyn vuoksi. Myös kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja
jäsenmaksun suuruudesta päättää erikseen vuosikokous.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen tai päämäärien vastaisesti, hallitus voi erottaa hänet
yhdistyksen jäsenyydestä. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, kun jäsen on laiminlyönyt
erääntyneen jäsenmaksun maksamisen kahden kuukauden ajan. Erotetulla on oikeus saattaa asia
yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmä hallitukselle 14 vuorokauden
kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.
4§ Kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
Vuosikokouksen tehtävänä on:
1. käsitellä yhdistyksen toimintakertomus;
2. esittää ja vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös kuluneen tilivuoden osalta ja käsitellä siihen liittyvä
tilintarkastajien lausunto;
3. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
4. arvioida yhdistyksen tila ja määrittää siitä aiheutuvat tehtävät sekä käsitellä yhdistyksen toimintaja taloussuunnitelma;

5. valita yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet;
6. päättää yhdistyksen jäsenmaksun suuruus;
7. valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;
8. käsitellä muut vuosikokoukselle esitetyt asiat.
Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle vähintään 7 päivää ennen yhdistyksen kokousta.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokouksessa niin päätetään tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kutsu vuosikokoukseen ja
ylimääräiseen kokoukseen lähetetään jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai julkaistaan
vuosikokouksen määräämässä lehdessä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi käyttää
äänioikeuttaan myös kirjallisesti valtuutetun asiamiehen välityksellä. Kannatusjäsenellä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole
toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
5§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään kaksitoista muuta
varsinaista jäsentä. Vuosikokous valitsee myös korkeintaan yhtä monta varajäsentä kuin hallituksen
jäseniä on. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika, vuosikokouksen valitsema
hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Yhdistyksen
hallitus valitsee myös muut toimihenkilöt sekä asettaa tarpeelliset toimikunnat joko jäsenten
keskuudesta tai ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
6§ Tilikausi ja tilintarkistus
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilit ja muut siihen liittyvät asiakirjat on
esitettävä tilintarkastajille kunkin vuoden helmikuun 15.päivään mennessä, jonka jälkeen
tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa helmikuun loppuun mennessä.
7§ Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
8§ Toiminnan lopettaminen
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat luovutetaan purkamiskokouksen päättämälle
yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavalle rekisteröidylle yhdistykselle.
9 § Muut määräykset
Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä noudatetaan yhdistyslakia.

