1 § Yhdistyksen nimenä on Sarapiston asukasyhdistys, ja kotipaikkana Lempäälän kunta
Pirkanmaan maakunta.
2 § Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää, ohjata ja kehittää Sarapiston asuinalueen
asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja sosiaalisia oloja. Vaikuttaa elinympäristön laatuun sekä
edistää ja kehittää myös luonnon, ympäristön ja kulttuuriarvojen suojelua. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteistoimintaa jäsenistölle, kokouksia, keskustelutilaisuuksia
ja muuta tiedotustoimintaa sekä tekee aloitteita ja esityksiä. Toimintansa rahoittamiseksi
yhdistys kerää jäsenmaksuja, vuokraa jäsentensä käyttöön hankkimaansa kalustoa sekä ottaa
vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhdistys ei ota kantaa politiikkaan.
3 § Jäseneksi yhdistykseen pääsee jokainen Sarapiston alueella oleva talous. Yhdistyksen
jokaisen jäsenen on suoritettava vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu. Jokaisen jäseneksi
hyväksytyn henkilön täydellinen nimi ja muut tarpeellisena pidetyt tiedot kirjoitetaan
jäsenluetteloon. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos hän julkisella esiintymisellään ja
käytöksellään pilaa yhdistyksen mainetta.
4 § Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon
kuuluu puheenjohtaja ja 25 varsinaista jäsentä sekä 05 varajäsentä.
5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kukin yksin.
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan.
6 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima vuosikertomus
ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava yhdistyksen tilintarkastajille
viimeistään 2 viikkoa ennen ilmoitettua yleiskokousta. Tilintarkastajien tulee ennen
vuosikokousta antaa johtokunnalle kirjallinen yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus
toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.
7 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
huhtielokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja
ja muut hallituksen jäsenet, päätetään jäsenmaksun suuruus, valitaan tilintarkastaja ja
varatilintarkastajaa sekä käsitellään muita johtokunnan tai jäsenen tekemiä ehdotuksia.
10 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyksen vuosikokouksiin sekä
ylimääräisiin kokouksiin ilmoitetaan sähköpostilla sähköpostiosoitteensa yhdistykselle antaneille
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan myös yhdistyksen
kotisivuilla sekä yhdistyksen alueen ilmoitustauluilla. Kokous on päätösvaltainen jos se on
lainmukaisesti koolle kutsuttu. Äänestyksessä äänien mennessä tasan puheenjohtajan ääni on
ratkaiseva, paitsi vaaleissa arpa. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan joko
sähköpostitse tai suullisesti ilmoittamalla.

11 § Jäsenmaksuilla, kalustevuokratuloilla tai lahjoituksilla karttuvat tulonsa yhdistys käyttää
tarkoituksensa toteuttamiseen omakotialueen yhteisten asiain edistämiseksi. Yhdistyksen
varojen hoidossa on johtokunta vastuussa.
13 § Jos yhdistys ehdotetaan purettavaksi, älköön ehdotusta hyväksyttäkö niin kauan kuin
vähintään kymmenen jäsentä kokouksessa sitä vastustaa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.
14 § Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä

