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1 § Yhdistyksen nimi on Träskändan kartanon ystävät ry – Träskända herrgårds vänner rf.
2 § Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.
3 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Träskändan kartanon kulttuurihistoriallista
perintöä ja säilymistä kaupungin omistuksessa ja kunnostamista sellaiseen toimintaan,
että kartano säilyy avoimena kuntalaisille ja muulle yleisölle. Lisäksi yhdistyksen
tarkoituksena on lisätä kartanon ja sen ympäristön sekä Aurora Karamzinin elämäntyön
tunnettuutta sekä tukea Träskändan kartanon toimintaedellytyksiä. Yhdistys toteuttaa
tarkoitustaan järjestämällä tilaisuuksia ja tapahtumia, tekemällä kartanoa ja Aurora
Karamzinin perintöä tunnetuksi sekä hankkimalla varoja Träskändan kartanon toiminnan
tukemiseksi.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja voi hakea ja vastaanottaa
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna varainkeräyksiä.
4 § Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja kannattajajäseniä. Varsinaisena jäsenenä voi
olla yksityinen henkilö tai yhteisö. Kullakin yhteisöllä on vain yksi virallinen edustaja.
Kannatusjäsenenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea yhdistystä.Varsinainen jäsen suorittaa vuosittain
yhdistykselle syyskokouksen määräämän jäsenmaksun ja kannattajajäsen
vuosimaksun.Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Hallitus voi katsoa jäsenen
eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena
peräkkäisenä vuonna.
5 § Yhdistyksen hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä. Syyskokous
valitsee puheenjohtajan ja hallituksen muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten,
että jäsenistä puolet kerrallaan on erovuoroisia, aluksi arvan mukaan, sitten
vuoroittain.Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja joko
keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta taloudenhoitajan, sihteerin sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.
Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus kokoontuu
tarvittaessa.
6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai taloudenhoitaja yksin tai
hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
7 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen on jätettävä toiminnantarkastajille tilikauden päättymistä seuraavan
helmikuun loppuun mennessä.Toiminnantarkastajien on jätettävä tarkastuskertomuksensa
hallitukselle kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen luovuttamisesta.
8 § Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä viimeistään tilikautta seuraavan huhtikuun
loppuun mennessä. Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.
Kokouskutsut on toimitettava kullekin jäsenelle 14 päivää ennen kokousta tavallisessa
postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
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Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:
1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja
toiminnantarkastuskertomus
2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:
1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
2. valita hallituksen puheenjohtaja
3. päättää hallituksen muiden jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle
4. valita hallituksen muut jäsenet
5. valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
6. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä
yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
9 § Sääntömuutokset vaativat yhdistyksen kokouksen hyväksymisen 3/4 äänten
enemmistöllä annetuista äänistä.
10 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Purkamisen jälkeen yhdistyksen varat luovutetaan Espoon kaupungille käytettäväksi
Träskändan kartanon hyväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan
tarkoitukseen.

