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1 § 
Yhdistyksen nimenä on Haikan Omakotiyhdistys ry; toiminta-alueena Haikan 
omakotialue, joka on lohkottu Haikan yksinäistalon Haikannokan tilasta RN:0 1:12 
vuonna 1939 Pirkkalan kunnassa ja kotipaikka Pirkkala. 
 
2 § Tarkoitus ja toiminta 
Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä jäsentensä välillä, valvoa heidän 
yhteisiä omakotiasumiseen liittyviä etujaan sekä edistää yhteistoiminnalla alueen 
asukkaiden ja kotipaikan viihtyvyyttä sekä hoitaa ja pitää kunnossa omakotialueen 
yhteisiä alueita sekä valvoa niiden käyttöä. 
 
3 § 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä toiminta-alueen tontinomistaja yksi kutakin 
tonttia kohden. Perhejäseneksi voi liittyä muu tontinomistajan samassa taloudessa 
varsinaisen jäsenen kanssa asuva henkilö, joka ei maksa jäsenmaksua. Äänioikeus 
yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä. Jäsenellä, joka ei 
hallituksen asettamaan määräaikaan mennessä ennen yhdistyksen kokousta ole 
maksanut jäsenmaksua, ei ole äänioikeutta. 
 
4 § 
Yhdistyksen jokaisen varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosikokouksen määräämä 
vuosittainen jäsenmaksu. 
 
5 § 
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu 
puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja 
varajäsenet valitaan vuodeksi ja hallituksen varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja 
rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksesta eroaa vuosittain 
puheenjohtaja ja puolet varsinaisista jäsenistä sekä varajäsenet. 
 



6 § 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri erikseen kumpikin. 
 
7 § 
Yhdistyksen tilikausi on 1.1 - 31.12. Yhdistyksen tilit sekä hallituksen laatima 
toimintakertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat ovat ennen 
tammikuun loppua annettava yhdistyksen toiminnantarkastajille sitä tarkoitusta varten 
kuin 8 §:ssä mainitaan. 
 
8 § 
Toiminnantarkastajien tulee ennen helmikuun 20 päivää antaa hallitukselle kirjallinen, 
yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toiminnastaan yhdistyksen hallinnon ja 
tilien tarkastuksesta. 
 
9 § 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 
1. esitetään toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta, tilit ja toiminnantarkastajien 
lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös  
2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille  
3. päätetään jäsenmaksun suuruus  
4. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintavuodelle  
5. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen varajäsenet vuosittain ja hallituksen varsinaiset 
jäsenet erovuoroisten tilalle  
6. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan 
kuluvan 
tilikauden tilejä ja taloutta  
7 käsitellään muita hallituksen tai jonkun jäsenen tekemiä ehdotuksia, jotka on 
toimitettu hallitukselle kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta 
 
10 § 
Yhdistys kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta 
paikkakunnalla eniten levinneessä lehdessä julkaistulla ilmoituksella. Kokous on 
päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Muut tiedonannot jäsenille 
toimitetaan sähköisesti. 
 
11 § 
Yhdistyksen kokous voidaan kutsua koolle, jos hallitus sen tarpeelliseksi näkee tai 
vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä tai vaihtoehtoisesti 10 
äänioikeutettua jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. 



 
12 § 
Jäsen katsotaan eronneeksi sen tilikauden lopussa, jonka aikana jäsen jättää 
jäsenmaksun maksamatta. 
 
13 § 
Jäsenmaksut, lahjoitukset tai muut karttuvat tulot yhdistys käyttää vuosikokouksessa 
hyväksytyn toimintasuunnitelman toteuttamiseen, omakotialueen yhteisalueiden hoitoon 
sekä yhteisten asioiden edistämiseen. Varoista vastaa hallitus kokonaisuudessaan. 
 
14 § 
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään 
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävässä 
kokouksessa määrättävällä tavalla. 
 
15 § 
Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 


