
HELSINGIN UUSYRITYSKESKUS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Uusyrityskeskus ry, josta näissä säännöissä
käytetään nimitystä yhdistys.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on sekä suomen-
että ruotsinkielinen.

2 §
Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä
edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden yritystoiminnan syntymistä
Helsingin seudulle.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa Helsingin seudulla yrityksen
perustamista aikoville henkilöille ja yrityksille voittoa tavoittelematta koulutusta,
neuvontaa ja muuta samankaltaista toimintaa, joka edistää yhdistyksen
tarkoituksen toteuttamista. Lisäksi yhdistys järjestää kokouksia, seminaareja
sekä neuvottelupäiviä.

3 § Yhdistyksen jäseniä ovat

1) varsinaiset jäsenet ja
2) kannustusjäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö,
oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen.

Kannatusjäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö
tai rekisteröity säätiö, joka taloudellisesti tai muilla tavoin tukee yhdistyksen
toimintaa.

Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten on maksettava syyskokouksen
määräämät liittymis- ja jäsenmaksut.

Varsinaisina jäseninä olevien yhtiöiden jäsenmaksut voidaan porrastaa
yhtiöiden Helsingin kaupungin alueella olevan henkilömäärän perusteella.



Muiden varsinaisten jäsenryhmien, kuten yksityishenkilöt, kunnat, pankit,
vakuutuslaitokset, säätiöt, järjestöt, oppilaitokset ja yhdistykset, osalta syyskokous
määrää jäsenmaksut ryhmittäin erikseen.

Varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi ottamista päättää yhdistyksen
hallitus.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

Hallitus erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa
suorittamisen kuuden kuukauden kuluessa syyskokouksen vahvistamasta
eräpäivästä taikka on toiminnallaan haitannut yhdistyksen toimintaa tai
vahingoittanut sen mainetta.

Erotettu yhdistyksen jäsen voi saattaa erottamispäätöksen yhdistyksen
kokouksessa tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheen-
johtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä
tiedon saatuaan.

4 §
Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä
vähintään 10 8 ja enintään 20 16 syyskokoukseen valitsemaa muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. sihteerin rahastonhoitajan.

Hallitus on muodostettava siten, että siihen valitaan jäseniä mikäli mahdollista
elinkeinotoiminnan eri aloilta sekä viranomaisista.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu vähintään puolet
hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Toimitusjohtaja
johtaa yhdistyksen toimintaa ja hallintoa sekä huolehtii yhdistyksen kirjanpidosta ja
taloudenhoidosta.

5 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja  ja  varapuheenjohtaja
kumpikin yksin  tai kaksi hallituksen nimenkirjoittamiseen oikeuttamaa jäsentä  yh-
dessä  tai toimitusjohtaja yksin.



6 §
Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista
kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu yhdistyksen
kaikkiin kokouksiin on toimitettava jäsenille vähintään kahdeksan (8) päivää
ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähkö-
postiosoitteeseen.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään kymmenesosa(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.  Kokous on
kutsuttava koolle kolmen (3) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

7 §
Kevätkokouksessa

1) käsitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto,
2) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle

tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajan antama
lausunto on ehkä antanut aihetta,

4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa

1) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi,
2) päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä 4 §:n rajoissa ja

valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi,
3) valitaan kaksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja,
4) vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talous-

arvio, määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus,
5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi,
hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

8 §

Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätös ja vuosi-
kertomus on jätettävä tilintarkastajille ennen maaliskuun 1. päivää. Tilintarkastajan
tulee toimittaa tilintarkastuskertomuksensa kirjallisesti hallitukselle ennen
maaliskuun 15. huhtikuun 1. päivää.



9 §
Päätöksenteko

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja
yksi ääni. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokouksessa ei saa äänestää valtakirjalla.

Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä
ellei yhdistyslaissa tai näissä säännöissä toisin määrätä.

10 §
Varainhankinta

Yhdistys hankkii varat toimintaansa varten

1) varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten liittymis- ja jäsenmaksuilla,
2) avustuksilla, lahjoituksille ja testamenteilla,
3) yhdistyksen tarkoitusta tukevilla voitolla tuottamattomalla kurssi- ja

kustannustoiminnalla,
4) maksullisella viranomaisia avustamalla toiminnalla

kuten työvoimaviranomaisille annettavilla lausunnoilla tukien hakijoista,
rahoittajaorganisaatioille annettavilla rahoituslausunnoilla ja muilla
samantapaisilla tavoilla.

5) yhdistyksen tarkoitusta tukevilla ilmoituksilla ja muilla vastaavilla tavoilla.

11 §
Sääntöjen muutokset

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vä-
hintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa
on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta.

12 §
Yhdistyksen purkaminen

Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen.

13 § Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.


