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Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry ja kotipaikka on
Espoon kaupunki.
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa toiminta-alueensa asukkaiden yleisiä
ja yhteisiä etuja kaupunginosaan liittyvissä rakentamis- ja
kehittämishankkeissa ja edistää asuinalueensa viihtyisyyttä,
myötävaikuttaa siihen, että Laaksolahden kaupunginosan asukkaat
kokevat asuinpaikkansa miellyttäväksi ja turvalliseksi asua sekä edistää
yhteishenkeä ja yhteistoimintaa kaupunginosan kehittämiselle tärkeiden
hankkeiden tukemiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
1) järjestää kokouksia sekä tiedotus-, esitelmä- ja talkootilaisuuksia ja
muita samantapaisia tilaisuuksia,
2) tehdä aloitteita ja muistutuksia sekä antaa lausuntoja viranomaisille
alueen kaavoituksesta, liikenneratkaisuista, virkistyskäytöstä,
ympäristönsuojelusta tai muista yhdistyksen tarkoitukseen liittyvistä
asioista,
3) toimia yhteistyössä muiden yhteisöjen kuten asukasyhdistysten kanssa
asioissa tai hankkeissa, joihin myötävaikuttamalla toteutetaan yhdistyksen
tarkoitusta,
4) myötävaikuttaa toimintoihin, joiden tarkoituksena on parantaa oman
kaupunginosan viihtyisyyttä sekä asumis- ja liikenneympäristön
turvallisuutta ja toimia alueen palveluiden säilyttämisen ja kehittämisen
puolesta pitämällä yhteyttä viranomaisiin, luottamushenkilöihin ja muihin
päättäjiin, joiden toimilla voi olla huomattavaa merkitystä kaupunginosan
kehittämisessä.
Yhdistys voi yhdistyksen kokouksen päätöksellä liittyä yhdistyksiin, jotka
tukevat yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä tavoitteita.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäseniltään liittymis-, jäsen- ja
kannatusjäsenmaksuja, vastaanottaa lahjoituksia ja anoa avustuksia,
järjestää huvi- ja juhlatilaisuuksia, näyttelyitä, myyjäisiä, kilpailuja ja
arpajaisia sekä julkaista tiedotuslehteä.
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3 § Yhdistyksen toiminta-alue
Yhdistyksen toiminta-alue koostuu Laaksolahden kaava-alueista I-IV
näihin rajoittuvine yleisine alueineen.
Jos toiminta-alueen rajat muuttuvat asemakaavoihin tulleiden muutosten
johdosta on yhdistyksen syyskokouksessa päätettävä siitä, miten ja millä
tavoin yhdistyksen toimintaa toteutetaan ko. muuttuneella alueella.
4 § Yhdistyksen kielet
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
5 § Jäsenet
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä sekä vapaa-, kunnia- ja
kannatusjäseniä.
Varsinaiseksi jäseneksi hallitus hyväksyy 15 vuotta täyttäneen yksityisen
henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja asuu
yhdistyksen toiminta-alueella tai omistaa siellä kiinteistön tai asuntoosakkeen.
Vapaajäsenyyden voi jäsenelle myöntää hallitus sille tehdystä esityksestä
tai osoitetusta kirjallisesta hakemuksesta mikäli jäsen on suorittanut
yhdistykselle huomattavan palveluksen.
Hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun
suorittamisesta joko kokonaan tai määräajaksi taloudellisten syiden
perusteella.
Kunniajäseneksi voi hallituksen esityksestä yhdistyksen varsinainen
kokous nimetä yhdistyksen jäsenen, joka on pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti
toiminut yhdistyksen päämäärän hyväksi.
Kannatusjäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä yksityisen
henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen
tarkoitusta tai toimintaa.
Yhdistyksen hallitus ylläpitää jäsenluetteloa, jota varten kukin jäsen antaa
henkilötiedoistaan täydellisen nimen ja asunto-osoitteensa.
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6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka
huomautuksesta huolimatta on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai ei enää täytä jäsenyydelle (5 §) asetettuja ehtoja.
Yhdistyksen kokous voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä.
7 § Liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen
jäsenmaksun ja kannatusjäseniltä perittävän kannatusjäsenmaksun
suuruuden, kantoajan ja -tavan päättää syyskokous.
Kunnia- ja vapaajäsenet on vapautettu vuotuisesta jäsenmaksusta.
8 § Kokoukset
1. Yhdistyksen kokouksia ovat
a) Varsinaiset kokoukset
 kevätkokous, joka on pidettävä huhti - toukokuussa
 syyskokous, joka on pidettävä marras - joulukuussa;

b) Ylimääräiset kokoukset
joiden pitämisestä 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
viimeistään 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti
kutsuttu koolle.
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Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja vapaa- ja kunniajäsenet ja
varsinaiset jäsenet, jotka ovat ennen kokousta maksaneet erääntyneen
vuotuisen jäsenmaksunsa.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

2. Hallituksen kokoukset
Hallituksen kokouksissa:
a) käsitellään yhdistyksen toiminnan hoitamiseen liittyviä asioita, kuten
toiminnan suunnittelua, toimenpiteiden käynnistämistä, ylläpitoa ja
seurantaa,
b) ylläpidetään yhteyksiä, jotka ovat tarpeen yhdistyksen tarkoituksen ja
tavoitteiden kannalta tärkeisiin tahoihin kuten viranomaisiin, julkiseen
sanaan, naapuriyhdistyksiin ja omaan jäsenistöön sekä
c) hoidetaan muita hallitukselle kuuluvia asioita.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun se on yhdistyksen sääntöjen
mukaisesti kutsuttu koolle ja kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.
Hallituksen kokouksissa tapahtuvat äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella enemmistöllä tai äänten mennessä tasan ratkaisee
tuloksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Hallituksen varajäsenet ja yhdistyksen kunniajäsenet voivat osallistua
hallituksen kokouksiin puheoikeudella.
Hallituksen varsinaisen jäsenen poissa ollessa voi hänen sijaansa
äänestyksissä astua varajäsen kuitenkin niin, että molempien
varajäsenien ollessa läsnä ensimmäiseksi valittu astuu kokouksessa
varsinaisen jäsenen sijaan aina ennen toiseksi valittua.
Yhdistyksen edustajaksi ulkopuolisiin tilaisuuksiin, neuvottelukuntiin jne.
valitulla jäsenellä on tehtäväänsä liittyvistä asioista raportointivelvollisuus
hallitukselle.
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9 § Yhdistyksen ja hallituksen kokousten koollekutsuminen
Kutsu yhdistyksen kokoukseen julkaistaan vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta jäsenille jaettavassa kirjallisessa tiedotteessa
tai sähköpostitse.
Hallitus kokoontuu sopiminaan ajankohtina tai kun puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai vähintään puolet
hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä vaatii. Kutsu hallituksen kokoukseen
toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta
tai mikäli kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät, voidaan kokous kutsua
koolle lyhyemmälläkin varotusajalla.
10 § Kokouksissa käsiteltävät asiat
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat ovat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään hallituksen kirjallinen toimintakertomus
6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja mahdollisen ylijäämän
käytöstä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille tai, ellei niin voida menetellä, päätetään ryhtymisestä
tarvittaviin toimenpiteisiin;
8. käsitellään muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat ja
9. päätetään kokous

6
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat ovat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion
vahvistamisesta
6. päätetään liittymis-, vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle ja sovitaan niiden kantoajasta ja tavasta
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja uudelle kaksivuotiselle toimikaudelle
joka toinen vuosi
8. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle
9. valitaan seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat
11. päätetään kokous.
Varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi aikomansa asian tulee
yhdistyksen jäsenen ilmoittaa kirjallisesti tai muulla todistettavalla tavalla
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään niitä asioita, mitä varten kokous
on koolle kutsuttu.
Yhdistyksen jäsen voi tehdä kirjallisesti esityksen aikomastaan asiasta
käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa. Tällöin esitys on toimitettava
puheenjohtajalle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen hallituksen
kokousta.
Kaikista yhdistyksen ja hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.
11 § Hallitus ja sen toimikausi
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Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon
kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kaksi (2)
varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan
sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen puheenjohtajan tulee olla täysivaltainen Suomen kansalainen
ja hänen sekä hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten tulee olla
yhdistyksen jäseniä.
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta ja alkaa valituksi tulemisesta ja
päättyy kahden (2) vuoden kuluttua pidettävään syyskokoukseen.
Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2)
vuotta ja alkaa valituksi tulemisesta ja päättyy kahden (2) vuoden kuluttua
pidettävään syyskokoukseen, kuitenkin niin, että vuosittain puolet
varsinaisista ja varajäsenistä on vuorollaan aina erovuorossa.
Varajäsenet (2) valitaan järjestyksessä 1. ja 2. sijalle.
Yhdistyksen kokous voi tehdystä esityksestä erottaa hallituksen
puheenjohtajan tai hallituksen varsinaisen tai varajäsenen, jos ao. henkilö
on toimillaan vahingoittanut yhdistystä tai ei ole toiminut yhdistykselle
hyväksyttyjen tavoitteiden hyväksi tai hän on muulla tavoin osoittautunut
kyvyttömäksi saamaansa tehtävään.
Tämän sääntömuutoksen hyväksymisen jälkeisessä syyskokouksessa
valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja
varajäsenet. Näin valitun hallituksen varsinaisista jäsenistä ja
varajäsenistä on kuitenkin puolet seuraavassa syyskokouksessa
erovuorossa, johon nimetään henkilöt sopimalla tai arvalla.
Hallitus voi tarvittaessa nimetä avukseen työryhmiä toimintaan liittyvien
hankkeiden suunnitteluun ja muihin tarvittaviin tehtäviin. Kunkin työryhmän
vetäjäksi on nimettävä hallituksen jäsen mutta muut jäsenet voidaan
nimetä yhdistyksen jäsenistöstä.
12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat aina yhdessä kaksi henkilöä, joista toinen
on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja toinen joko sihteeri
tai rahastonhoitaja.
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13 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistykselle valitaan syyskokouksessa yksi varsinainen tilintarkastaja ja
yksi varatilintarkastaja toimikautena seuraava alkava tilikausi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
14 § Yhdistyksen varojen käyttö
Yhdistyksen varoilla hoidetaan toiminnan juoksevat menot ja toteutetaan
yhdistyksen tarkoitusta.
15 § Tiedottaminen
Hallitus tiedottaa yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista toiminta-alueen
talouksiin jaettavissa tiedotteissaan tai muulla sopivalla tavalla.
16 § Tiedontallennus
Yhdistyksen toimintaan liittyvien tietojen kuten kokouspöytäkirjojen yms.
tallennusta, arkistointia ja tiedoston ylläpitoa hoidetaan hallituksen
hyväksymällä tavalla.
17 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi vain
varsinaisessa kokouksessa, jonka kokouskutsussa on siitä mainittava.
Sääntöjen muutosesityksen hyväksyminen edellyttää, että ehdotus saa
vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.
18 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi vain varsinaisessa
kokouksessa, jonka kokouskutsussa on siitä mainittava.
Lopullinen päätös yhdistyksen purkamisesta edellyttää, että ehdotus saa
vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä ja että päätös tehdään vielä
vähintään samalla äänimäärällä ylimääräisessä kokouksessa, joka on
pidettävä aikaisintaan 14 vuorokautta em. varsinaisen kokouksen jälkeen.
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Jos jommassa kummassa edellä mainitussa kokouksessa vähintään 10
jäsentä kannattaa yhdistyksen toiminnan jatkamista, raukeaa ehdotus
yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi sijoitettakoon
jäljellä olevat varat yhdistyksen pankkitilille.
Mikäli yhdistyksen purkamista tai lakkauttamista seuraavan kolmen
vuoden aikana perustetaan yhdistyksen toiminta-alueelle samanlaatuinen
rekisteröity yhdistys, on varat sille viipymättä luovutettava.
Ellei mainitunlaista yhdistystä ole kolmen vuoden aikana yhdistyksen
toiminta-alueelle perustettu, on varat annettava siihen yhdistyksen
tarkoitusta edistävään tarkoitukseen, josta purkamisesta päättänyt
yhdistyksen ylimääräinen kokous päättää.
Samassa ylimääräisessä kokouksessa, jossa yhdistyksen purkamisesta
on päätetty, on tehtävä myös päätös yhdistyksen pankkitilin
käyttöoikeudesta.

19 § Muut määräykset
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.
Nämä säännöt on hyväksytty 26.11.2007 pidetyssä yhdistyksen
sääntömääräisessä syyskokouksessa.

