1 § Nimi ja kotipaikka
Seuran nimi on Myllypuro-Seura ry. Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki. (jatkossa säännöissä
yhdistystä kutsutaan nimellä ”seura”) ja sen toiminta-alueena on Helsingin kaupungin Myllypuron
alue.
2 § Tarkoitus
Seuran tarkoituksena on toimia toiminta-alueensa asukkaiden ja Myllypurossa toimivien yritysten ja
yhteisöjen yhdyssiteenä kaupungin ja valtiovallan välillä. Henkinen ja aineellinen kehittäminen,
hyvän yhteishengen, yhteenkuuluvuuden ja viihtyvyyden edistäminen. Seura on puoluepoliittisesti
sitoutumaton.
Tarkoitustaan seura pyrkii toteuttamaan:
• Toimeenpanemalla vuosittain kotiseutuhenkisen Myllypuron päivän.
• Järjestämällä tiedotus-, koulutus-, kokous-, neuvottelu-, juhla- yms. tilaisuuksia
• Tekemällä viranomaisille, alueen rakentajille ja muille yhteisöille alueen kehittämiseen
tähtääviä esityksiä ja antamalla lausuntoja eri suunnitelmista, sekä seuraamaan
suunnitelmien edistymistä.
• Harjoittamalla julkaisu- ja palvelutoimintaa, sekä ylläpitää www sivuja
• Pitämällä yhteyttä alueellaan oleviin muihin yhdistyksiin, yrityksiin ja järjestöihin.
• Tekemällä yhteistyötä muiden Helsingin kaupungin alueosayhdistysten kanssa.
3 § Toimintavuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy 31. päivänä joulukuuta samana
vuonna. Seuran vuosikokous järjestetään maaliskuussa.
4 § Jäsenyydet
Seuran henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksesta Seuran toiminta-alueella asuva tai asunut
henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta. Hakemalla yhdistyksen jäseneksi hyväksyy seuran, säännöt,
tarkoituksen ja toiminnan. Jäseneksi aikovan on ilmoittauduttava kirjallisesti hallitukselle tai sen
toimihenkilöille. Uuden jäsenen hyväksyy seuran hallitus.
Seuran yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksesta Seuran toiminta-alueella, sellainen
oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yritys, joka toimii Helsingin kaupungin Myllypuron alueella.
Yhteisöjäsenellä on äänestyksissä yksi (1) ääni, jota käyttää erikseen siihen valtuutettu yhteisön
jäsen. Jäseneksi aikovan on ilmoittauduttava kirjallisesti hallitukselle tai sen toimihenkilöille.
Uuden jäsenen hyväksyy seuran hallitus.
Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voi seura kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka
huomattavalla tavalla on vaikuttanut seuran ja sen tarkoitusperien hyväksi toimimalla
puheenjohtajana yhtä jatkoisesti viisi vuotta. Kunnia jäsenyydestä päättää seuran vuosikokous.

Kunniapuheenjohtajaksi ei voi valita toimessa olevaa puheenjohtajaa. Kunniapuheenjohtajia voi
olla kerrallaan yksi. Kunniajäseniä voi olla kerrallaan viisi. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen
ovat jäsenmaksusta vapaa.
Henkilö- tai yhteisöjäsenen on vuosittain maksettava yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden
seuran vuosikokous kokous määrää.
5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäseneksi hyväksytyn henkilön katsotaan kuuluvan seuran jäsenistöön niin kauan, kunnes hän
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä.
Jäsenen erottaminen
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän toimii sen tarkoitusperien vastaisesti, ei noudata seuran
sääntöjä eikä seuran kokouksessa tehtyjä, kaikkia jäseniä veloittavia päätöksiä, taikka jättää
jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta (2) kalenteri vuodelta peräkkäin. Jäsenen erottamisesta päättää
seuran hallitus.
Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti
vedota seuran kokoukselle jättämällä vetoamiskirjeen mainitussa ajassa hallitukselle, jonka on
otettava valitusasia esille seuran seuraavassa kokouksessa.
6 § Seuran kokoukset
Seuran vuosikokous on pidettävä 31.3 mennessä. Seura kokoontuu hallituksen kutsusta, tai mikäli
vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii määrättyä asiaa käsittelemään.
Kokouksessa käytetään avointa äänestystapaa, ellei kokous toisin päätä. Äänten mennessä tasan,
ratkaisee se kanta, jota puheenjohtaja äänestää. Vaalissa kuitenkin arpa. Kullakin kokoukseen
osallistuvalla jäsenellä on vain yksi ääni.
Seuran vuosikokous kutsutaan koolle vuosikokouksen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on
toimitettava kahta (2) viikkoa ennen kokousta
Seuran kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yksi jäsen paikalla
7 § Seuran Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
5. Esitetään seuran tilinpäätökset ja taseet edelliseltä tilikaudelta
6. Esitetään seuran toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta.
7. Vahvistetaan tilinpäätös
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille.
9. Päätetään seuran vuotuisesta jäsenmaksusta seuraavalle tilikaudelle.

10. Esitetään seuran vuosikertomukset
11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toiminta kaudelle.
12. Päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista
13. Vahvistetaan talousarvio kahdelle seuraavalle tilikaudelle.
14. Valitaan seuran puheenjohtaja.
15. Päätetään hallituksen kokoonpanosta (lkm)
16. Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet.
17. Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö.
18. Päätetään seuran koollekutsumis tavasta
19. Muut jäsenten kirjallisesti hallitukselle yksi (1) kuukausi ennakkoon kirjallisesti
ilmoittamat asiat.
20. Kokouksen päättäminen
Jos kokouksen päätöksiä tehtäessä on äänestettävä, tulee kokouksen päätökseksi se mielipide, jota
enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan voittaa se puoli jota puheenjohtaja on äänestänyt.
Vaalissa tasatuloksen ratkaisee arpa. Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos yksi kokouksessa
läsnä oleva jäsen sitä vaatii.
8 § Hallitus ja tehtävät
Seuran toimintaa johtaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 6-8
varsinaista jäsentä ja 1-3 varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai
varapuheenjohtaja ja puolet varsinaisista tai varajäsenistä on läsnä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan, sekä muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi
kerrallaan. Hallitus voi valita taloudenhoitajan myös seuran ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on kutsuttava koolle, jos (1/3) yksi kolmasosa hallituksen varsinaistajäsentä sitä kirjallisesti
puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta vaatii.
Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille tiedoksi (3) kolme päivää ennen kokousta. Kaksi
hallituksen jäsentä on vuorollaan erovuorossa. Vuosikokous voi valita erovuorossa olevat jäsenet
uudelleen.
Hallitus voi perustaa toimikuntia tai työryhmiä avustamaan määrättyjä tai muutoin tarpeelliseksi
katsomiaan tehtäviä varten.
Hallituksen on allekirjoitettava ja luovutettava tilinpäätös yksi kuukausi ennen
toiminnantarkastajalle luovuttamista.
Seuran hallituksen tulee varmistaa seuran toiminnan jatkuvuus. Hallituksen tulee varmistaa seuran
kirjanpidon, jäsenrekisterien, muiden seuran toiminnalle tärkeiden julkaisujen, dokumenttien ja
pöytäkirjojen säilyminen, sekä varmistaa seuralla olevien tekijänoikeuksien omistus seuran
hallinnassa. Hallituksen on huolehdittava seuran toiminnan kannalta tärkeiden käyttäjätunnusten ja
salasanojen huolellinen säilyttämisestä.
Vastuu näiden dokumenttien säilyttämisestä sähköisessä tai kirjallisessa muodossa on seuran
hallituksella. Hallituksen vaihtuessa tämä materiaali on luovutettava uudelle hallitukselle.
Hallituksen kokouksista on pidettäväpöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa hallituksen kokouksessa
toiminut puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan hyväksyy hallitus.
9 § Toiminnantarkastajien tehtävät

Seuran toiminnantarkastajien tehtävänä on tarkastaa hallinto, tilit ja omaisuuden hoito sekä antaa
niistä kirjallinen lausunto viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen vuosikokousta.
10 § Nimenkirjoitus
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
11 § Omistukset
Yhdistyksellä oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, sekä omistaa
rahastoja ja osakkeita. Vastaanottaa lahjoituksia ja sille testamentattua omaisuutta. Omaisuuden
myynnistä päättää yhtiön hallitus, lukuun ottamatta kiinteää omaisuutta jonka ostosta ja myynnistä
päättää seuran vuosi kokous, ¾ osan enemmistöllä
12 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta päättää seuran kokous ja päätöksen
syntymiseen tarvitaan 3/4 annetuista äänistä varsinaisessa seuran kokouksessa. Sääntöjen
muuttamisesta tai seuran purkamisesta on kokouskutsussa erikseen mainittava.
13 § Seuran purkautuminen
Seuran purkautuessa tai tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat kotiseututyötä edistävään
tarkoitukseen sen mukaan kuin seura viimeisessä kokouksessaan on päättänyt.
Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä. Säännöt on hyväksytty
Myllypuro-Seuran ry:n kokouksessa ja niitä aletaan noudattaa heti.

