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1§
Yhdistyksen nimi on Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys ry ja sen
kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistyksen pääasiallinen toimintaalue on yhdistyksen kokouksen vahvistama karttapiirroksen rajaama
alue Vähä-Heikkilän, Korppolaismäen, Pihlajaniemen, Puistomäen,
Mäntymäen sekä 3., 4. ja 5. kaupunginosista.
2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on koota ja yhdistää alueen ihmisiä, jotta
paikallinen elämä tulisi viihtyisämmäksi ja asukkaiden ääni kuuluisi
paremmin. Yhdistys rakentaa aktiivista alueyhteisöä sekä valvoo
asukkaiden ja alueen etuja. Yhdistys on puoluepoliittisesti
sitoutumaton.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- ajaa jäsenten ja koko alueen etuja mm. ympäristö-, liikenne- ja
kaava-asioissa.
- tekee aktiivista yhteistyötä hallinnon ja Turun kaupungin sekä
muiden yhdistysten kanssa
- järjestää erilaisia tilaisuuksia, luo mahdollisuuksia paikalliseen
harrastustoimintaan ja vapaaehtoistyöhön
- laatii viranomaisille aloitteita, esityksiä ja anomuksia.
- pyrkii huolehtimaan alueen luontoympäristöstä ja kehittämään
elinympäristöä
- vaalii alueen historiaa ja kulttuuriperinnettä.
- voi järjestää jäsenille palveluja.
4§
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen oikeustoimikelpoinen
henkilö, joka omistaa tai hallitsee pienkiinteistöä tai osaa siitä,
asuu yhdistyksen toiminta-alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä tai hänellä on muu oleellinen kytkös yhdistyksen
toiminta-alueeseen. Jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat
perheenjäsenet ovat myös oikeutettuja yhdistyksen jäsenetuihin sekä
olemaan läsnä yhdistyksen kokouksissa puheoikeudella. Yhteisö- ja
kannattajajäseneksi voivat päästä oikeustoimikelpoiset henkilöt,
yhdistykset ja yhteisöt, jotka kannattavat yhdistyksen
toimintaperiaatteita ja haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusta ja
toimintaa. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.
Jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruus

Sivu: 2(4)
määrätään jäsentyypeittäin syyskokouksessa kutakin vuotta varten
erikseen.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen tai kannatusjäsenen, jonka
katsoo toimineen vastoin yhdistyksen etuja tai laiminlyö jäsenmaksun
suorittamisen määräaikana.
Yhdistyksen kevätkokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua
yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut ansiokkaasti
yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsen on vapautettu suorittamasta
jäsenmaksua.
5§
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.
Yhdistys voi toimintansa tehostamiseksi liittyä järjestöön, joka
toimii yhdistyksen periaatteiden mukaisesti.
6§
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen 2
vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6)
ja enintään kaksitoista (12) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua
muuta hallituksen jäsentä. Muista hallituksen jäsenistä puolet on
kerrallaan vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan,
sekä ottaa mahdolliset muut toimihenkilöt palvelukseensa.
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vaalin jälkeisen
kalenterivuoden alusta. Hallitus on päätösvaltainen kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet muista hallituksen
jäsenistä ovat läsnä.
7§
Hallituksen tulee hoitaa vastuullisesti yhdistyksen omaisuutta ja
säilyttää varat luotettavasti ja yhdistyksen kannalta
taloudellisesti. Hallituksella ei ole oikeutta ottaa velkaa
yhdistykselle paitsi silloin, kun yhdistyksen kokous on antanut
valtuudet johonkin määrättyyn tarkoitukseen.
8§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan
kanssa.
9§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on vähintään
kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta jätettävä
toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi.
10§
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Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjeellä tai sähköisellä
tiedotustavalla jäsenrekisterissä olevaan katu- tai sähköiseen
osoitteeseen, sekä yhdistyksen kotisivuilla. Kevätkokous ja
syyskokous on kutsuttava koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta ja ylimääräinen kokous yksi (1) viikko ennen kokousta.
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja tai puolet hallituksen jäsenistä
henkilökohtaisella tiedonannolla puhelimitse tai sähköisesti
viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös etänä
tietoliikenneyhteyden avulla kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla.
11§
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja siinä
käsitellään seuraavat asiat:
a) esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta
b) esitetään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
d) täsmennetään syyskokouksen vahvistamaa toimintasuunnitelmaa
loppuvuodelle.
e) käsitellään muut kevätkokoukselle ohjelmaan otetut asiat sekä
jäsenistön käsiteltäväksi pyytämät asiat, mitkä on esitetty
kirjallisesti hallitukselle vähintään neljä (4) viikkoa ennen
kokousta.
12§
Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja siinä
käsitellään seuraavat asiat:
a) päätetään jäsenmaksut jäsentyypeittäin seuraavaksi vuodeksi
b) päätetään mahdolliset hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja
toimihenkilöiden palkat ja palkkiot
c) hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta
varten
d) valitaan joka toinen vuosi seuraaviksi 2 vuodeksi yhdistyksen
puheenjohtaja
e) valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
f) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi
varatoiminnantarkastaja
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g) tarvittaessa valitaan edustajat kaikkiin niiden järjestöjen
kokouksiin ja toimielimiin, joiden jäsenenä yhdistys on.
h) käsitellään muut syyskokouksen ohjelmaan hallituksen esittämät
asiat sekä jäsenistön käsiteltäväksi pyytämät asiat, mitkä on
esitetty hallitukselle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus niin
päättää tai milloin 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa
varten.
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin henkilöjäsenellä yksi (1) ääni.
Äänioikeuden voi siirtää toiselle samassa taloudessa asuvalle
oikeustoimikelpoiselle henkilölle. Yhteisö- ja kannatusjäsenellä on
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide, mikäli säännöissä ei toisin
määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
13§
Yhdistys on oikeutettu omistamaan kiinteistöjä, osakkeita ym.
arvopapereita ja oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia,
jälkisäädöksiä ja rahastoja sekä toimeenpanemaan arpajaisia
hankittuaan mahdollisesti tarvittavat luvat niiden
toimeenpanemiseen.
14§
Sääntöjenmuutos voi tapahtua yhdistyksen kokouksen päätöksellä ja
jos 2/3 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä esitystä kannattaa
ja jos kokouskutsussa on selvästi mainittu kokouksessa käsiteltävän
sääntöjen muutosta. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhdistyksen
kokouksessa 3/4 enemmistö annetuista äänistä, muutoin samoin
edellytyksin kuin sääntömuutos. Jos yhdistys purkautuu tai
lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava samoja
tarkoitusperiä ajavalle organisaatiolle hoidettavaksi. Jos viiden
(5) vuoden ajalla perustetaan uusi samoja tarkoitusperiä ajava
rekisteröity yhdistys samalle toiminta-alueelle, on se oikeutettu
saamaan luovutetut varat hoitokustannuksilla vähennettynä. Jos
tällainen yhdistys ei viiden (5) vuoden ajalla aloita toimintaa, on
varoja hallinnoinut organisaatio velvollinen käyttämään varat
sellaiseen tarkoitukseen mitä lopetettu yhdistys on harjoittanut.
15§
Muuten noudatetaan mitä voimassa oleva yhdistyslaki säätää.

