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Säännöt on kirjoitettu kauttaaltaan uudelleen 30.3.2011 muutoksilla, joiden 1. muutoskäsittely 

oli 27.10.2010. Sitä aiemmin säännöt on kirjoitettu uudelleen 24.10.92, jolloin niissä muutettiin 

1§ ja 10§, joiden 1. muutoskäsittely oli 22.3.1990  

 

 
Tillinmäen Asukasyhdistys ry 
 

1§ Nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Tillinmäen Asukasyhdistys ry, ruotsiksi Tillisbackens Invånarföre-

ning rf. Sen kotipaikka on Espoon kaupunki ja toiminta-alueena Espoon 42. kaupungin-
osan Tillinmäen asuinalue. Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi. 

 
2§ Tarkoitus 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää paikkakunnan kestävää kehitystä, sekä toimia 
Tillinmäen asukkaiden yhdyssiteenä Espoon kaupungin elimiin ja viranomaistahoihin ja 

valvoa alueen asukkaiden yleisiä ja paikallisia yhteiskunnallisia, taloudellisia sekä 
asumiseen ja asumisviihtyvyyteen liittyviä etuja, mukaan lukien maiseman-, 
ympäristön- ja luonnonsuojelu. 

 
3§ Toimintamuodot 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, tapahtumia, esitelmä- ja 

keskustelutilaisuuksia, tekee viranomaisille aloitteita, esityksiä ja anomuksia sekä pyrkii 
saamaan asukasedustajia asianomaisiin kunnallisiin elimiin. Yhdistys voi myös avustaa 
kohtuullista korvausta vastaan omakustannusperiaatetta noudattaen jäseniään kaikissa 

toimialaansa kuuluvissa asioissa. 
 

Yhdistys voi jäsenkokouksen päätöksellä liittyä jäseneksi Suomen Omakotiliittoon, tai 
erota siitä vuosikokouksen 2/3 enemmistön päätöksellä.  
 

4§ Jäsenet 
 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka omistaa kiinteistön tai osan siitä, 
tai joka asuu pysyvästi Tillinmäessä, ja jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. 
 

Hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi 
henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.  

 
5§ Jäsenmaksu 
 

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden määrää 
yhdistyksen syyskokous. Yhdistyksen kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

 
Suomen Omakotiliittoon tai johonkin muuhun suuralueelliseen yhdistykseen tai 
yhteisöön kuuluttaessa maksetaan sille jäsenyyden edellyttämä jäsenmaksu. 

  
6§ Jäsenen eroaminen tai erottaminen 

 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisensa yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan 

merkittäväksi.  
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Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on toistuvasti laiminlyönyt 
jäsenmaksunsa suorittamisen huomautuksesta huolimatta.  

 
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, jonka katsotaan 
toimivan vastoin yhdistyksen sääntöjä, tarkoitusta tai etuja, tai on huomattavasti 

vaikeuttanut tai vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. 
 

7§ Yhdistyksen hallitus 
 
Yhdistyksen asioita johtaa ja hoitaa sen hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan 

valittu puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on 

kerrallaan erovuorossa. Mikäli joku hallituksen jäsenistä on estynyt ottamasta osaa 
hallituksen työhön, voi yhdistyksen kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä 
olevaksi toimiajaksi.  

 
Hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä taloudenhoitajan keskuudestaan, 

sekä ottaa mahdolliset muut toimihenkilöt palvelukseen. Hallituksen puheenjohtajan ja 
jäsenten toimikausi alkaa vaalikokouksen jälkeisen kalenterivuoden alusta.  
 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään 
puolet hallituksen jäsenistä osallistuu päätöksen tekoon. Hallituksen päätökseksi tulee 

se mielipide, jota on kannattanut puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
8§ Varainhoito-oikeudet 
 

Hallituksella ei ole oikeutta ottaa velkaa yhdistyksen nimeen muussa tapauksessa kuin 
että yhdistyksen kokous on sen siihen nimenomaan valtuuttanut. 

 
9§ Nimenkirjoitus 
 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai 
jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.   

 
10§ Yhdistyksen tilikausi 
 

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen 
on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. 

Toiminnantarkastajan tulee antaa tarkastuskertomuksensa yhdistyksen vuosikokoukselle 
viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta. 
 

11§ Yhdistyksen kokoukset 
 

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja varsinainen vuosikokous helmi-
maaliskuussa. Kokouksissa käsitellään seuraavat asiat: 
 

Syyskokouksessa: 
a) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa  
b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
c) hyväksytään kokouksen työjärjestys 
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d) vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksu seuraavaksi kalenterivuodeksi 

e) hyväksytään toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien mahdolliset palkkiot, sekä 
matka- ja muiden kustannusten korvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi 

f) vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten 
g) vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaa kalenterivuotta varten 
h) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi 

i) valitaan varsinaiset jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle 
j) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

k) valitaan tarvittaessa edustajat valtakunnalliseen ja alueellisiin yhteisöihin, samoin 
kuin edustajat muihinkin toimikuntiin ja työryhmiin, jotka katsotaan hyödyllisiksi. 
Kokous voi myös päättää valtuuksien antamisesta hallitukselle edellä mainittujen 

edustajien nimeämiseksi. 
l) annetaan evästyksiä yhdistyksen mahdollisesti valituille edustajien osallistumisesta 

sidosryhmien kokouksiin tai muihin elimiin 
m) vahvistetaan mitä näissä säännöissä määrättyä kokouskutsujen ilmoitustapaa 

seuraavana vuonna on käytettävä, ja missä lehdessä kokouskutsut on julkaistava, 

jos sanomalehti-ilmoitustapaa käytetään. Samoin määrätään, miten muut 
tiedonannot seuraavana vuonna jäsenille toimitetaan. 

n) käsitellään muut syyskokouksen esityslistalle otetut asiat. 
 
Vuosikokouksessa: 

a) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa  

b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
c) hyväksytään kokouksen työjärjestys 

d) esitetään hallituksen toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta 
e) esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
f) päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
g) käsitellään mahdolliset muut vuosikokouksen esityslistalle otetut asiat.  

 
Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia toimeenpannaan, milloin hallitus niin päättää tai 
milloin vähintään ¼ jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Yhdistyksen kokouksissa on 

kullakin jäsenellä yksi ääni.  
 

Puhe- ja äänioikeus voidaan siirtää perhekunnan sisällä valtakirjalla. Jäsen voi 
yhdistyksen puheenjohtajalle etukäteen ilmoittamalla osallistua kokoukseen myös 
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen 

kokousta, mistä on erikseen kutsussa mainittava. Päätökseksi tulee enemmistön 
mielipide, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan, 

ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. 
 
12§ Kokouskutsut 

 
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella syyskokouksessa määrätyssä 

sanomalehdessä, postilaatikkojakeluna, kirjeitse, tai sähköpostitse. Syyskokous ja 
vuosikokous on kutsuttava koolle vähintään 10 vuorokautta ennen ja muut kokoukset 
vähintään 5 vuorokautta ennen kokousta. Muut tiedonannot saatetaan jäsenistön 

tietoon edellisen vuoden syyskokouksessa päätetyllä tavalla.  
 

Hallitus kutsutaan koolle henkilökohtaisella tiedonannolla joko puhelimitse, sähköpostilla 
tai kirjeitse vähintään 3 vuorokautta ennen kokousta silloin, kun puheenjohtaja tai 
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hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, tai puolet hallituksen jäsenistä haluaa 

koollekutsumista. 
 

13§ Lahjoitukset 
 

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja, 

jälkisäädöksiä ja rahastoja, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan 
arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräystä. 

 
14§ Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen 

 

Yhdistyksen sääntöjen muutos tai toiminnan lopettaminen voi tapahtua kahden 
peräkkäisen yhdistyksen jäsenkokouksen, joiden väli on vähintään 14 vuorokautta, 

päätöksellä, jos vähintään ¾ saapuvilla olevista jäsenistä esitystä kokouksessa 
toteutetussa äänestyksessä kannattaa.  

 

Jos yhdistyksen toiminta lakkaa on samalla päätettävä, miten sen omaisuus on 
käytettävä jäsenistön hyväksi, tai sellaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen, jota 

yhdistys on edistänyt ja tukenut.  
 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen mahdollisesta muutoksesta tai yhdistyksen 

purkamisesta.  
 

15§ Sääntöjen noudattaminen 
 

Yhdistyksen muutetut säännöt astuvat voimaan sen jälkeen, kun ne on merkitty 
yhdistysrekisteriin. Muuten noudatetaan mitä voimassaoleva yhdistyslaki säätää. 

 

 
Tillinmäessä maaliskuun 30 päivänä 2011. 

 
 
 

 

Yhdistyksen nimihistoria: 

 

Tillinmäen Pienkiinteistöyhdistys ry  28.04.1992 – 30.3.2011 

Espoonlahden Pienkiinteistöyhdistys ry  02.06.1966 - 28.04.1992  

 

Yhdistyksen perustamisesta Vuoriharjussa toukokuun 4 päivänä 1966 ovat päättäneet: 
 

 

Kaarlo Antinkoski  M J Olavi Holmström  Kalervo Honkala  Gunnar Ring 

Hissiasentaja  Varatuomari   Johtaja   Viilaaja 

Lapinlahdenk. 23 B Hki Tillinmäki   Döbelnink. 4 Hki  Tillinmäki 
 
 


