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1§ Yhdistyksen nimi on Irjalan Omakotiyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. 

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on koota alueellaan asuvia omakoti- ja siihen verrattavien 
asuinkiinteistöjen omistajia tai haltijoita yhteistoimintaan:  

- yhteiskunnallisen asemansa parantamiseksi ja valvomaan yhteisiä omakotitoimintaan 
liittyviä etujaan,  

- toimialueensa sosiaalisen viihtyisyyden lisäämiseksi,  
- omakotiasumismuodon yleisten edellytysten kehittämiseksi ja turvaamiseksi sekä 
- sivistyksellisen tasonsa kohottamiseksi. 

 

3§ Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys: 

- järjestää jäsenilleen valistustilaisuuksia, luentoja, retkiä ja muita ajanvietetilaisuuksia,  
- avustaa ja tukee jäseniään heidän toimiessa etujensa valvomiseksi ja olojensa 

parantamiseksi tekemällä suullisia ja kirjallisia esityksiä kunnan ja valtion viranomaisille 
sekä luottamushenkilöille, oman toimialueensa järjestölle tai muihin asianomaisiin 
paikkoihin, 

- harjoittaa tiedotustoimintaa, joka kohdistuu lähinnä kunnan, valtion ja muiden yhteisöjen 
luottamushenkilöihin, julkisen viran- ja toimenhaltijoihin sekä suureen yleisöön. 

 

4§ Toiminnassaan tarvittavat varat yhdistys saa: 

- vastaanottamalla lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, 
- järjestämällä asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja yleisötilaisuuksia, joissa 

voidaan periä pientä osallistumismaksua,  
- harjoittaa kahvila- ja kioskiliikettä yhdessä toimipaikassa ja järjestämiensä tilaisuuksien 

yhteydessä, joista kaikesta edellä mainituista saatu tulo käytetään ensisijaisesti yhdistyksen 
jäsenten hyväksi. 

- -Yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin voidaan kutsua myös yhdistyksen ulkopuolisia 
henkilöitä. Päätöksen tekee joka kerta hallitus tapauskohtaisesti. 

 

5§ Yhdistys voi nimiinsä saavuttaa oikeuksia, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata, voi omistaa 
toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta. 



6§ Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yhdistyksen alueella asuva omakotitalon tai tontin, paritalon tai 
rivitalo-osakkeen omistava tai sen haltijana oleva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen 
sekä sitoutuu maksamaan yhdistyksen määräämät jäsenmaksut. Jäseniltä perittävä liittymis- ja 
vuotuisen jäsenmaksun päättää syyskokous. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

 

7§ Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.  

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kahdelta perättäiseltä vuodelta 
erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin 
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja 
jäsenyyden ehtoja. 

 

8§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, joka 
toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana, ja kymmenen muuta jäsentä, jotka valitaan kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan. Varsinaisten jäsenten lisäksi voidaan valita enintään kaksi varajäsentä 
vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muista jäsenistä puolet eroaa vuoron mukaan vuosittain.  

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, 
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

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 vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä.  

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

9§ Hallituksen tehtävänä on:  

- hoitaa huolellisesti yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja sen kokousten antamien 
päätösten mukaisesti yhdistyksen asioita ja toimeenpanna yhdistyksen kokousten 
päätökset, 

- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, 
- päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta ja pitää jäsen luetteloa, 
- asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät ja hoitaa huolella yhdistyksen 

varoja ja omaisuutta. 

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

 

11§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. 



Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen 
kevätkokousta hallitukselle. 

12§ Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi – 
huhtikuussa ja syyskokous syys – marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen 
kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta 
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti sitä vaatii.  

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä 
on esitetty hallitukselle.  

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.  

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin määrätty, se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

13§ Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta 
ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai jäsenen postilaatikkoon kannettavilla 
tiedotuslehdillä tai sähköpostilla. 

- 14§ Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa,  
- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto,  
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muille vastuuvelvollisille,  
- käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.  
- Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun 

suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,  
- valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toinen vuosi ja vuosittain hallituksen muut jäsenet 

erovuoroisten tilalle, 
- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä,  
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

15§ Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään 3/ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään 
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen 
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

   xxx 


