
Kangasalan Asemaseudun Asukasyhdistys ry 

SAANNOT 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Kangasalan Asemaseudun Asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kangasala. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistaa ja kehittaa alueen asukkaiden yhteisollisyytta, vaalia alueen 
kulttuuriperintoa ja edistaa asuinympariston viihtyisyytta seka palveluiden kehitysta. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

• osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksia, aloitteita ja antaa lausuntoja 
• jarjestaa kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkia 
• harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa 
• jarjestaa tilaisuuksia 
• toimii yhteistyossa muiden yhdistysten kanssa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan: 

• jarjestaa rahankerayksia ja arpajaisia 
• jarjestaa myyjaisia 
• ottaa vastaan lahjoituksia testamentteja ja avustuksia
• omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteaa ja irtainta omaisuutta
• harjoittaa anniskelutoimintaa jarjestamiensa tilaisuuksien yhteydessa 

3. Jasenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jaseneksi voidaan hyvaksya Asemaseudulla asuva henkilo, joka maksaa 
jasenmaksun ja hyvaksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jaseneksi voidaan hyvaksya 
yksityinen henkilo tai oikeuskelpoinen yhteiso, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kannattavan henkilojasenen tulee asua Asemaseudun ulkopuolella. Jasenet hyvaksyy yhdistyksen 
hallitus. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajaseneksi voidaan hallituksen esityksesta yhdistyksen 
kokouksessa kutsua henkilo, joka on huomattavasti edistanyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Saavutetut jasenoikeudet sailyvat.

Asemaseutuun katsotaan kuuluvaksi Kangasalan kunnassa sijaitsevat Asemakyla, Halimajarven 
ymparisto, Aseman teollisuusalue, Metsakulma seka Kyotikkala ja Kortekangas. Aluerajaus perustuu
tammikuussa 2014 vallitsevan jaon mukaiseen postinumeroalueeseen 36100. Asemaseudun 
maarittelyn muutoksista paattaa tarvittaessa yhdistyksen kokous saantojen 12§:n maaraamalla 
tavalla. 

4. Jasenen eroaminen ja erottaminen 

Jasenella on oikeus erota yhdistyksesta ilmoittamalla siita kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittavaksi poytakirjaan. 
Hallitus voi erottaa jasenen yhdistyksesta, jos jasen on jattanyt eraantyneen jasenmaksunsa 
maksamatta tai on muuten jattanyt tayttamatta ne velvoitukset, joihin han on yhdistykseen liittymalla 
sitoutunut tai on menettelyllaan yhdistyksessa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
yhdistysta tai ei enaa tayta laissa taikka yhdistyksen saannoissa mainittuja jasenyyden ehtoja. 

5. Jasenmaksu 

Varsinaisilta jasenilta ja kannattavilta jasenilta perittavan vuotuisen jasenmaksun suuruudesta 
erikseen kummallekin jasenryhmalle paattaa syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajasenet 
eivat suorita jasenmaksuja.



6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jasenta seka 2
varajasenta. Syyskokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi ja hallituksen varsinaiset jasenet 
kahdeksi vuodeksi. Hallituksen varsinaisista jasenista eroaa vuosittain puolet kaksivuotiskauden  
paattyessa tai tarvittaessa arvan kautta. Mikali hallituksen jasen eroaa tai erotetaan kesken kauden, 
valitsee yhdistyksen kokous tarvittaessa uuden jasenen jaljella olevalle kaudelle. Varajasenet 
valitaan vuosittain. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan seka 
ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilot. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hanen estyneena ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun 
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vahintaan puolet hallituksen jasenista sita vaatii. Hallitus on 
paatosvaltainen, kun vahintaan puolet sen jasenista, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan 
luettuna on lasna. Aanestykset ratkaistaan ehdottomalla aantenenemmistolla. Aanten mennessa 
tasan ratkaisee puheenjohtajan aani, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 
rahastonhoitaja, kaksi yhdessa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpaatos tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistaan kuukautta ennen kevatkokousta. 
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistaan kaksi viikkoa ennen 
kevatkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitaa vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevatkokous pidetaan helmi-
maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen maaraamana paivana. 

Ylimaarainen kokous pidetaan, kun yhdistyksen kokous niin paattaa tai kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vahintaan kymmenesosa (1/10) yhdistyksen aanioikeutetuista jasenista sita 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettava 
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siita, kun vaatimus sen pitamisesta on esitetty jollekin 
hallituksen jasenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jasenella, kunniapuheenjohtajalla ja 
kunniajasenella yksi aani. Aanioikeutettu jasen voi kayttaa valtakirjaa valtuuttaakseen toisen jasenen
tai samassa taloudessa asuvan taysi-ikaisen perheenjasenensa aanestamaan puolestaan 
kokouksessa. Kannattavalla jasenella on kokouksessa lasnaolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen 
kokouksen paatokseksi tulee, ellei saannoissa ole toisin maaratty, se mielipide, jota on kannattanut 
yli puolet annetuista aanista. Aanten mennessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan aani, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vahintaan seitseman vuorokautta ennen 
kokousta. Kutsu voidaan toimittaa alueen kaikkiin talouksiin jaettavalla ja ulkopuolella sijaitseville 
jasenille erikseen toimitettavalla tiedotteella, jasenille toimitetulla henkilokohtaisilla kirjeilla, 
yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvassa sanomalehdessa tai sahkopostitse.

11. Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevatkokouksessa kasitellaan seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytakirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

aantenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus 
4. hyvaksytaan kokouksen tyojarjestys 
5. esitetaan tilinpaatos, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
6. paatetaan tilinpaatoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myontamisesta hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille 
7. kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat. 



Yhdistyksen syyskokouksessa kasitellaan seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytakirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

aantenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus 
4. hyvaksytaan kokouksen tyojarjestys 
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seka jasenmaksujen suuruudet 

seuraavalle kalenterivuodelle 
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jasenet 
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 
8. kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikali yhdistyksen jasen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevat- tai syyskokouksen 
kasiteltavaksi, on hanen ilmoitettava siita kirjallisesti hallitukselle. Kevatkokousta varten ilmoitus on 
toimitettava tammikuun alkuun menessa ja syyskokousta varten syyskuun alkuun mennessa, jotta 
asia voidaan sisallyttaa kokouskutsuun. 

12. Saantojen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Paatos saantojen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtava yhdistyksen kokouksessa 
vahintaan kolmen neljasosan (3/4) enemmistolla annetuista aanista. Kokouskutsussa on mainittava 
saantojen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa kaytetaan 
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistamiseen purkamisesta paattavan kokouksen 
maaraamalla tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi kaytetaan sen varat samaan tarkoitukseen. 


