
Viranmaan asukasyhdistys ry:n säännöt 
 
 
1 § Nimi ja kotipaikka  
Yhdistyksen nimi on Viranmaan asukasyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Valkeakosken 
kaupunki ja toiminta-alueena Viranmaan ja Leppälän asuinalueet. 
 
 
2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on saada toimialueensa asukkaat toimimaan hyvän, turvallisen ja 
viihtyisän asumisen sekä terveellisen ympäristön puolesta. Yhdistys tukee myös monipuolisten 
palveluiden saamista alueelle viihtyisyyden lisäämiseksi sekä työskentelee alueellisen 
omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteitten pohjalta. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
1. toimialueensa asukkaiden etujärjestönä ja yhdyssiteenä osallistuu aluetta koskevaan 
suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan asukkaiden etujen mukaiseen päätöksentekoon. 
2. tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille tai päättäville elimille. 
3. järjestää kokouksia, juhla- ja viihdetilaisuuksia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja ja muita 
vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä tukee paikallista harrastustoimintaa. 
4. voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta 
omaisuutta.  
5. harjoittaa muuta vastaavanlaista tarkoitusperiään palvelevaa toimintaa. 
6. voi liittyä jäseneksi tarkoituksensa toteuttamista edistäviin yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin. 
7. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. 
8. voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräystä. 
 
 
3 § Jäsenet: liittymis- ja jäsenmaksut sekä äänioikeudet 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueella asuva henkilö. 
Lisäksi jokaisen jäsenen tulee hyväksyä yhdistyksen päämäärät ja toimia niiden hyväksi. 
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat velvollisia kalenterivuosittain suorittamaan yhdistykselle 
jäsenmaksua, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Uusilta jäseniltä peritään lisäksi 
liittymismaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu on voimassa 
kyseisen kalenterivuoden loppuun. Jäsenet hyväksyy hallitus hakemuksesta. Hallitus pitää 
yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa. Täytettyään 70 vuotta on varsinainen jäsen vapaa 
jäsenmaksun suorittamisesta.  
 
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua sen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. 
Kunniajäsenet ovat jäsenmaksun suorittamisesta vapaita. Yhdistysten varsinaisten jäsenten alle 18-
vuotiaat samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet voivat liittyä nuorisojäseniksi. Nuorisojäsenet 
ovat jäsenmaksuista vapaita eikä heillä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai 
ilmoittamalla siitä yhdistyksen vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa 
jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten on 
jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai joka toimii 
yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä 
mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotettu jäsen voi 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan 
saattaa erottamispäätöksen  yhdistyksen seuraavan kokouksen tutkittavaksi jättämällä kirjallisen 
valituksen hallitukselle. 



 
Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi suostumuksensa mukaisesti siirtyä henkilö, joka on ollut 
yhdistyksen jäsen vähintään 5 vuotta. Kannattajajäsenet suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen 
määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhevalta, mutta ei äänivaltaa 
yhdistyksen kokouksissa. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä ja 
kullakin on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 8 §:ssä 
mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 
arpa. 
 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
 
4 § Kokoukset 
Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen vuosikokouksen ja tarvittaessa ylimääräisen kokouksen edellisen 
vuosikokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellä tai sähköpostilla jokaiselle 
jäsenelle tai ilmoituksessa edellisen vuosikokouksen päättämässä lehdessä. Vuosikokous pidetään 
hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä ja kutsutaan koolle vähintään 14 
päivää ennen kokousta. 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 kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asian käsittelyä varten 
vaatii. Kokous on pidettävä viipymättä siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
  
Vuosikokouksessa käsiteltäviä asioita: 
1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
2. hyväksytään kokouksen esityslista 
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa 
toimivat ääntenlaskijoina 
4. käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta 
5. käsitellään tilikertomus ja vahvistetaan tilinpäätös edellisen tilivuoden osalta ja käsitellään siihen 
liittyvä toiminnantarkastajien lausunto 
6. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille  
7. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
8. suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi 
9. suoritetaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten osalta 
10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden 
tilejä ja hallintoa 
11. asetetaan tarpeelliseksi katsotut työryhmät, toimikunnat, jaostot tai muut luottamustehtävät 
seuraavaksi vuodeksi 
12. päätetään edustus- ja luottamustehtäviin valittujen mahdollisista palkkioista 
13. määrätään seuraavan vuoden liittymismaksujen sekä kannattajajäsenten ja varsinaisten jäsenten 
jäsenmaksujen suuruudet 
14. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio 
15. annetaan evästyksiä edustus- ja luottamustehtäviin valituille henkilöille 
16. päätetään seuraavan vuoden yhdistysten kokousten koollekutsumistavasta 
17. käsitellään asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen esitys vähintään 30 päivää ennen 
kokousta 
18. muut mahdolliset asiat 
 



 
5 § Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitavan hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 4-6 varsinaista jäsentä sekä 0-
2 varajäsentä. Jäsenistä puolet on kerrallaan erovuorossa. Erovuoro määrätään ensin arvan, sitten 
vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, valitsee keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen 
toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuosikokousten ja 
puheenjohtajan 3 vuosikokousten välinen aika. Hallitus voi asettaa avukseen tai keskuudestaan 
vastuunalaisia työryhmiä. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Hallituksen kokous 
kutsutaan koolle vähintään 3 päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen 
jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan 
ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 
 
 
6 § Talous 
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta. 
Toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään 3 päivää ennen 
vuosikokousta. 
 
 
7 § Nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi 
yhdessä. 
 
 
8 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen 
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa 
peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi ja ehdotuksen on 
hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) 
annetuista äänistä. Lisäksi kokouskutsussa täytyy mainita sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen 
purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 
 
 
9 § Muut määritykset 
Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia 


