SYNET
SAIMAAN YRITTÄJÄ- JA VAIKUTTAJANAISET RY

SÄÄNNÖT
NIMI JA KOTIPAIKKA
1§
Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjä- ja Vaikuttajanaiset ry ja sen kotipaikka on
Lappeenranta.

TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
2§
Yhdistys toimii yrittäjä- ja vaikuttajanaisten ja yrittäjyyttä kannattavien etujärjestönä.
Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää jäsentensä valmiutta yrittäjyyteen ja
toimia muutenkin yrittäjä- ja vaikuttajanaisten aktiivisuuden lisääjänä.
3 §
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
• järjestää kokous-, neuvottelu-, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
• voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia,
konsertteja, myyjäisiä ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia
• toimii muutoinkin jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja
kehittämiseksi
Yhdistyksellä on oikeus hankkia, omistaa ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta
sekä arvopapereita. Sillä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Sillä on
oikeus käydä arvopaperikauppaa.
Yhdistys on puolepoliittisesti sitoutumaton.
Yhdistyksen toiminta ei saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi toiminnaksi.

4§
Yhdistys voi toimia yhteistoiminnassa muiden yrittäjäaatetta kannattavien ja
edistävien yhteisöjen kanssa.

JÄSENYYS
5§
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä yrittäjinä ja vaikuttajina toimivat,
yrittäjäaatetta kannattavat henkilöt, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen
sääntöjä.
Yhdistykseen voidaan hyväksyä kannattajajäseniksi yksityisiä
oikeushenkilöitä, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

henkilöitä

ja

Varsinaisiksi ja kannattajajäseniksi liittymisen vahvistaa yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen
kunniapuheenjohtajaksi
tai
kunniajäseneksi
yrittäjätoiminnassa
erityisesti
ansioituneita yrittäjiä ja vaikuttajia.
6§
Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle.
7§
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä, toimii
vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä ja päätöksiä tai joka ei suorita määrätyssä ajassa
jäsenmaksuaan.
Erottamiseen vaaditaan kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

JÄSENMAKSU
8§
Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosikokouksessa hyväksytyn jäsenmaksun.
Mikäli yhdistyksen jäsen eroaa kesken kalenterivuoden, on hän eroamisestaan
huolimatta velvollinen suorittamaan sanotun vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä.

ALAJAOSTOT

9§
Yhdistys voi perustaa paikkakunnalleen tai lähiympäristöön alaisiaan epäitsenäisiä
jaostoja, milloin uuden itsenäisen yrittäjä- ja vaikuttajanaisten yhdistyksen
perustamiselle ei ole edellytyksiä. Tällöin jaosto toimii kiinteästi yhteistyössä
pääyhdistyksen kanssa ja näiden sääntöjen hengessä noudattaen yhdistykseltä saamiaan
ohjeita.

YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KOKOUKSET
10 §
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet yhdistyksen
kokouksessa.
Toimeenpaneva elin on yhdistyksen hallitus, joka tekee myös yhdistystä koskevia
päätöksiä asioissa, jotka lain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat sen päätösvaltaan.
11 §
Yhdistyksen kokous pidetään kerran vuodessa. Kokous pidetään helmi- / maaliskuussa
hallituksen määräämänä aikana, hallituksen määräämässä paikassa.
Yhdistyksen kokouksen koolle kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous tai hallitus ja
se on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään 1 /10 jäsenistä pyytää sitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta jonkin määrätyn asian käsittelemistä varten.
Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava ja kokouskutsu julkaistava vähintään 10
vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen internet-sivuilla. Kokouskutsu voidaan
toimittaa tai lähettää yhdistyksen jäsenille myös sähköpostilla, jos yhdistyksen jäsen
on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa yhdistykselle tätä tarkoitusta varten tai muulla
hallituksen päättämällä tavalla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa
käsiteltävät asiat sekä kokousaika ja -paikka.
12 §
Kokouksissa ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Kullakin jäsenellä on
yksi ääni ja heidän on käytettävä äänioikeuttaan henkilökohtaisesti.
Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä kannattajajäsenellä on puheoikeus
kokouksessa.
13 §
Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, minkä
jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja.
Vuosikokouksessa
•
•
•
•
•

toimitetaan kokouksen järjestäytyminen
käsitellään hallituksen toimintakertomus
esitetään kuluneen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
vahvistetaan tilinpäätös
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

•
•
•
•
•
•
•

vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri
vahvistetaan jäsenmaksut seuraavaksi vuodeksi
vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi
valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi ottaen huomioon, ettei sama henkilö voi tulla yhtäjaksoisesti
valituksi kuin kolmeksi (3) kaudeksi eli kuudeksi (6) vuodeksi
valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään
kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

HALLITUS
14 §
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 7-10 jäsentä.
Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen
jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja puheenjohtajiston.
Puheenjohtajistoon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä.
Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Aänestyksessä ratkaisee enemmistön mielipide, äänten mennessä tasan puheenjohtajan
kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.
15 §
Hallituksen tehtävä on
• edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita yhdistyslain, näiden sääntöjen ja
yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
• valmistella asiat yhdistyksen kokouksiin ja suunnitella muu toiminta sekä
kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
• vastata yhdistyksen taloudenhoidosta ja tilinpidosta, hyväksyä yhdistyksen
toimintakertomus ja laatia talousarvioehdotus sekä toimintasuunnitelma
vuosikokoukselle esitettäväksi
• suunnitella aktiivisesti yhdistyksen toiminnan laajentamista ja eteenpäin
viemistä
• asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

16 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä. Allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi ja nimenkirjoittajan allekirjoitus.

YHDISTYKSEN TILIKAUSI, TILINPÄÄTÖS SEKÄ
TOIMINNANTARKASTUS
17 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä vähintään neljätoista
(14) vuorokautta ennen kevätkokousta toiminnantarkastajalle, jonka tulee
antaa toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle seitsemän (7) päivän
kuluessa.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
18 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
3/4 annettujen äänten enemmistöllä.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN
19 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samassa järjestyksessä kuin edellä on
sääntöjen muuttamisesta määrätty. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan
naisyrittäjyyden edistämiseksi toimivalle yhteisölle tai muuhun vastaavaan
tarkoitukseen.

