
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

1 §  YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.  

2 §  TARKOITUS JA TOIMINTA 

Yhdistyksen tarkoituksena on huolehtia Latokartanon Pysäköinti Oy:n toimialueen asukastalojen toiminnasta, 
kehittää alueen yhteisöllisyyttä, vaalia Viikin kulttuuriperintöä sekä edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja 
asukkaiden viihtyvyyttä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  
 
−  järjestää asukastaloilla tapahtuvaa toimintaa Latokartanon Pysäköinti Oy:n kanssa solmitun käyttösopimuksen 

mukaisesti asukastalojen käyttäjille 
– tiedottaa asukastalojen toiminnasta ja yhdistyksen muusta toiminnasta 
–  osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja  
–  järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja muuta toimintaa 
–  järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia 
–  toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: 
–  periä käyttömaksuja tai muita korvauksia asukastalojen käytöstä tai toiminnan järjestämisestä 
–  ottaa vastaan Latokartanon Pysäköinti Oy:n asukastalojen käyttösopimuksen mukaisia avustuksia 
–  ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja muita avustuksia 
–  järjestää harrastus- ja huvitapahtumia, myyjäisiä ja arpajaisia  
–  omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
–  harjoittaa kahvila-/anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. 

3 §  JÄSENET 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Latokartanon Pysäköinti Oy:n osakasyhteisö, eli asunto-
osakeyhtiö, vuokrataloyhtiö ja asumisoikeusyhtiö, lukuun ottamatta julkisten rakennusten osakasyhteisöjä. 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea 
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa valita henkilö, joka on 
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

4 §  JÄSENMAKSU 

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät ole velvollisia maksamaan 
jäsenmaksua. Kannattajajäsenet maksavat jäsenmaksua, jonka suuruuden yhdistyksen kokous päättää. 

5 §  JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 
ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  

6 §  HALLITUS 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, 
sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai silloin, kun 
vähintään kolme jäsentä on sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytänyt. Koollekutsuminen on 



tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse, mutta sille ei ole mitään muuta määrämuotoa, vaan kokouksen 
laillisuus määräytyy hallituksen päätösvaltaisuuden mukaan. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan 
luettuina, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä (mikä on yli puolet annetuista 
hyväksytyistä äänistä). Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa tai sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä 
käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana. 

Hallitus voi kokouksissaan kuulla asiantuntijoita ja asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä, joiden jäseninä 
voi olla hallitukseen tai yhdistykseen kuulumattomia henkilöitä. Työryhmän puheenjohtajan on kuitenkin oltava 
hallituksen jäsen. 

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan valinnasta päättävän vuosikokouksen päättyessä, 
jolloin uusi vastavalittu hallitus ilman eri kutsua kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa. 

7 §  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja 
kaksi yhdessä sekä hallituksen siihen erikseen oikeuttama henkilö yksin.  

8 §  TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS/TOIMINNANTARKASTUS 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnan-
tarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Tilintarkastajien 
/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä 
kokousta. 

9 §  YHDISTYSTEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta 
yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kutsulla sekä yhdistyksen internetsivuilla ja asukastalojen ilmoitustauluilla 
julkaistavalla kokouskutsulla. 

10 §  YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen vuosikokouksen maalis−toukokuussa. Yhdistyksen vuosikokouksessa 
käsitellään seuraavat asiat:  
 
1.   Kokouksen avaus 
2.   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  
3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4.   Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5.   Esitetään tilinpäätös, edellisen vuoden toimintakertomus ja tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto 
6. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta 
7.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille  
8.   Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle 
9.   Valitaan hallituksen jäsenet 6 §:n mukaan 
10.   Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa taikka yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja 

varatoiminnantarkastajaa 
11. Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien / toiminnantarkastajien palkkioista 
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

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

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada esityslistalle asian, on se toimitettava hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä 
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Myöhemmin kuin 30 päivää ennen kokousta esitettyjä asioita 
hallituksen ei tarvitse ottaa kokouksen asialistalle, vaan ne siirtyvät seuraavaan varsinaiseen kokoukseen. 

11 §  PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS 

Yhdistyksen kokouksissa jäsenen on esitettävä valtakirja tai kirjallinen todistus asemavaltuutuksestaan. Kullakin 
jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni edustamansa osakasyhteisön koosta tai muista ominaisuuksista 
riippumatta. Jäsen voi osallistua yhtiön kokoukseen edustamansa osakasyhteisön lisäksi enintään yhdellä toisen 
osakasyhteisön myöntämällä valtakirjalla, jolloin jäsenellä on enintään kaksi ääntä. 

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei 
äänioikeutta. 

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, vaaleissa kuitenkin 
arpa. 

12 §  YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 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 vastaavaan 
tarkoitukseen. 

 

 
 


