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YHDISTYKSEN SAANNOT

Nimi: Marketanpuiston ystavat ry, Margretebergsparkens vanner

fi
Kotipaikka: Espoo

Osoite: Pehtorinkuja 3

02940 Espoo

Rekisterinumero: 184.696

Merkitty rekisteriin: 06.06.2002

Jdljennosannettu: 02.08.2018

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Marketanpuiston ystdvdt ry, ruotsiksi Margretebergsparkens vdnner rf ja sen

kotipaikka on Espoo.

2. Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on kohottaa piha- ja puistokulttuurin arvostusta ja edistdii viheralan

tunnettuutta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1 . jiirjestiiii yleisotapahtum ia, luentotilaisuuksia ja n€iyttelyitii

2. harjoittaa alaan liittyvdd tiedotus- ja julkaisutoimintaa

3. kuuluu jdsenend tarpeelliseksi katsottuihin jdrjestoihin

4. ylldpitdd Marketanpuisto-nimistd puistoa

5. tarjoaa ndkyvyyttii yrityksille sekii tuotteille ja palveluille

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hakea

avustusta valtiolta ja kunnilta sekii muilta yhteisoiltd ja yksityisiltd henkiloiltai, omistaa ja

hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistojei ja irtainta omaisuutta sekii toimeenpanna

saatuaan asianmukaisen luvan arpajaisia ja rahankerdyksiai. Yhdistys voi jakaa apurahoja ja

stipendejii.
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3. Jiisenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jiiseneksi voidaan hyvdksyd oikeuskelpoinen yhteis6, joka hyviiksyy
yhdistyksen tarkoituksen.

Kannatusjiiseneksi voidaan hyviiksyii yksityinen henkilo tai oikeuskelpoinen yhteiso, joka haluaa

tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Hallitus hyvaiksyy hakemuksesta varsinaiset jdsenet ja kannatusjdsenet. Hallitus tekee esityksen
jdsenkategorioista hyvdksyttaivaiksi vuosikokou ksessa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajdseneksi voidaan hallituksen esityksestii yhdistyksen

kokouksessa kutsua henkil6, joka on huomattavasti edistiinyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jdsenen eroaminen ja erottaminen

Jdsenelld on oikeus erota yhdistyksestd ilmoittamalla siitai kirjallisesti toiminnanjohtajalle,

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa

merkittdvdksi poyteikirjaan.

Hallitus voi erottaa jdsenen yhdistyksestai, jos jiisen on jiittrinyt erdintyneen jdsenmaksunsa

maksamatta tai muuten jaittdinyt tdryttdmiittii ne velvoitukset, joihin hdn on yhdistykseen

liittym;il15 sitoutunut tai on menettelyllddin yhdistyksessd tai sen ulkopuolella vahingoittanut
yhdistystii tai ei tdytii yhdistyksen sddnn6issii mainittuja jdsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jdsenmaksu

Varsinaisilta jiiseniltd ja kannatusjdseniltd perittdvdn liittymismaksun ja vuotuisen
jiisenmaksun suuruudesta eri jdsenkategorioille piiiittiiii vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja

kunniajdsenet ovat vapautetut jdsenmaksusta.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa toiminnanjohtaja ja hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja viihintiizin viisi (5) ja enintddn kahdeksan (8) varsinaista jtisentii sekd 5-8

varsinaisten jiisenten henkil6kohtaista varajdsentii. Yksi hallituksen jiisen pyrit2i2in valitsemaan

Vi h e ry m p ii ri std I i i to n j ii se ny hte i soj e n j ds e n i st6.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten viilinen aika.
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Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekd ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan

sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkil6t. Yhdistyksen hallitus pdiittiiii
yhdistyksen toimi nnanjohtajan valinnasta ja erottamisesta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hinen estyneend ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vdhintddn puolet hallituksen jdsenistd sitd

vaatii.

Hallitus on pddt6svaltainen, kun vdhintdiin puolet sen jiisenistii, puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on ldsnd. Adnestykset ratkaistaan yksinkertaisella ddnten

enemmistollS. Aanten mennessd tasan ratkaisee puheenjohtajan ddni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa toiminnanjohtaja yksin tai hallituksen puheenjohtaja ja

varapuheenjohtaja kaksi yhdessd. Hallitus voi mddrdtd yhdistyksen muun toimihenkil6n

kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinp66t6s tarvittavine asiakirjoineen ja hallltuksen vuosikertomus on annettava

tilintarkastajille viimeistddn kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkasta.lien tulee antaa

kirjallinen lausuntonsa viimeistddn kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetii2in vuosittain hallituksen mddrddmdnd pdivdnd tammi-huhtikuussa.

Ylimddrdinen kokous pidet€iiin, kun yhdistyksen kokous niin paiiittaiai tai kun hallitus katsoo

siihen olevan aihetta tai kun vdhintddn kymmenesosa (1110) yhdistyksen ddnioikeutetuista
jiisenistd sitii hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous

on pidettdvd kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitd, kun vaatimus sen pitdmisestd on

esitetty hallitukselle.
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Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jdsenellii (yritys tai yhteisd) yksi iiiini.
Kannatusjdsenelld, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajdsenellii on vuosikokouksessa liisniiolo- ja

puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen pddtdkseksi tulee, ellei sddnnoiss6 ole toisin maaratty, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista iiiinistii. Adnestykset ratkaistaan yksinkertaisella

ddnten enemmistolld. Aanten mennessii tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ddni, vaaleissa

kuitenkin arpa.

'1 0. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vdhintddn neljdtoista vuorokautta ennen

kokousta jeisenille postitetuilla kirjeilld tai saihkopostilla.

1 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa kdsitellddn seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valilaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi p6ytdkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ddntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja paiaitdsvaltaisuus

4. hyviiksytiiiin kokouksen ty6jEirjestys

5. esitetddn tilin priiitos, vuosikertomus ja tilintarkastaj ien lausunto

6. p6iitetiiiin tilinpeiiitoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myontiimisestd hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekai liittymis- ja jdsenmaksujen

suuruudet

8. valitaan vuosittain hallituksen puheenjohtaja ja muut jdsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. kiisitelldiin muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos yhdistyksen jdsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen kiisiteltdvdksi, on

hdnen ilmoitettava siitd kirjallisestl hallitukselle 30 pdiviiii ennen vuosikokousta, ettii asia

voidaan sisiillyttd6 kokouskutsuun.

12. Saiintojen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
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Pddtos sddntOjen muuttamisesta ja llai yhdistyksen purkamisesta on tehtiivii yhdistyksen

kokouksessa vdhintddn kolmen neljdsosan (3/4) enemmistollii annetuista ddnistii. Kokouskutsussa

on mainittava sdiintdjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa kdytetddn yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistdmiseen
purkamisesta pddttiiviin kokouksen mddriiiimdllii tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi

kEiytetddn sen varat samaan tarkoitukseen.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijiirjestelmdstii. Patentti-
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperiiinen ilman

allekirjoitusta.

Sornaisten Rantatie 13 C, 00100 Helsinki | 00091 PRH I Puhelin: 029 509 5000 | Telefaksi: 029 509 5328 I Y-tunnus 0244683-1
Sornas Strandvag 13 C, 00100 Helsingfors I 00091 PRH I Telefon: 029 509 5000 | Telefax: 029 509 5328 | FO-nummer 0244683-1


