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Voimassaolevat säännöt: 27.07.2021 11:06:57
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Nimi: MarjaVerkko ry
Kotipaikka: Vantaa
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä Vantaan
Kivistön suuralueella. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alueen
järjestöjen, viranomaisten ja asukkaiden yhteistyötä ja
omatoimisuutta ja edistää alueen asukkaiden viihtyisyyttä ja
harrastustoimintaa. Yhdistys on voittoa tavoittelematon.
MarjaVerkko toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä alueen asukkaille
avoimia keskustelutilaisuuksia, tapahtumia ja muita aktiviteetteja,
kehittämällä alueen viestintää ja edistämällä alueen järjestöjen
keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kaupungin viranomaisten
kanssa. Yhdistys mahdollistaa järjestöjen yhteistyön pitämällä
MarjaVerkon avoimia kokouksia, joihin voivat osallistua alueen
järjestöt, alueen asukkaat sekä viranomaiset.
3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö,
rekisteröity yhdistys tai rekisteröity yritys, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä
yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja
kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
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 menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja
ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa vuosikokousten väliseksi
ajaksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5)
ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen toimikausi on
vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä
kokouksessa. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai
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ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi asettaa
yhdistykselle pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia, ja määrätä niiden
kokoonpanon ja tehtävät. Hallituksen päätöksestä yhdistys voi ottaa
toimeen pää- tai
sivutoimisia henkilöitä sekä määrätä henkilöiden tehtävät. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni.
6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen määräämät muut
yhdistyksen toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.
7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen
kertomus
yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna on annettava helmikuun
loppuun
mennessä toiminnantarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa
maaliskuun
kuluessa.
8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle
kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Jokaisella kokoukseen
osallistuvalla jäsenellä on yksi ääni. 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.
9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan vähintään kolmetoista
päivää ennen kokousta jäsenille sähköpostitse.
10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
Iiittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen jäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
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10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle 13 vuorokautta ennen kokousta.
11. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen lakkauttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja 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.

