Nurmijärven Elinvoimaisuuden Asialla – Nea ry:n säännöt
1) Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Nurmijärven Elinvoimaisuuden Asialla – Nea ry. Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärvi.
Yhdistys on suomenkielinen ja sen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on Suomi. Yhdistys on puoluepoliittisesti
sitoutumaton.
2) Yhdistyksen tehtävät ja toimintamuodot
Yhdistyksen päätehtävänä on:
 edistää yrittäjyyttä Nurmijärvellä ja lisätä sen avulla Nurmijärven kunnan elinvoimaisuutta
 kehittää ja edistää yrittäjyyskasvatusta
 toimia alueen sidosryhmiä yhdistävänä toimijana
Tehtävänsä toteuttamiseksi yhdistys järjestää mm. yrittäjyyttä tukevia ja yritysten tunnettuutta lisääviä
tapahtumia. Yhdistyksen toiminta ei kilpaile paikallisen elinkeinoelämän kanssa, vaan pyrkii toiminnallaan
tukemaan sitä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia, toimeenpanna
rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, huutokauppoja, sekä muuta sen tarkoituksen toteuttamiseen
välittömästi liittyvää taloudellista toimintaa.
3) Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen perustajajäseninä ovat Klaukkalan Yrittäjät ry, Nurmijärven Yrittäjät ry, Nurmijärven
Yrittäjänaiset ry sekä Nurmijärven kunta. Näitä tahoja kutsutaan jäljempänä nimellä perustajajäsen.
Yhdistyksen jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhdistyksen toiminnasta.
Mikäli yhdistyksen hallitus niin päättää, voi yhdistyksen jäsenenä olla myös Nurmijärven alueella toimiva
taho. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
Jäsenluettelossa olevat tiedot jäsenistä voidaan julkistaa sähköisesti ja muulla tavoin.
4) Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenmaksu suoritetaan hallituksen määrittelemänä ajankohtana. Uuden jäsenen on
maksettava jäsenmaksu kolmen kuukauden kuluessa jäsenyyden alkamisesta. Uuden jäsenen jäsenyys
astuu voimaan, kun jäsenmaksu on maksettu. Jäsenmaksujen suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.
Yhdistyksellä voi olla myös toimikausia, jolloin jäsenmaksuja ei peritä.
5) Yhdistyksestä eroaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
siitä kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen
maksamaan irtisanotun vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella. Jäsen voidaan katsoa
eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kuudelta kuukaudelta.
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6) Hallinto- ja toimielimet
6.1) Hallitus
Yhdistyksen toimeenpaneva elin on yhdistyksen hallitus. Hallitus koostuu 3 – 6 varsinaisesta jäsenestä ja 0 –
6 varajäsenestä. Hallituksen jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhdistyksen toiminnasta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Jokaisella jäsenellä on hallituksessa
yksi ääni. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja
kokoukset voidaan toteuttaa myös tietoteknisten apuvälineiden välityksellä.
6.2) Hallituksen toimikausi
Hallituksen varsinaisten ja varajäsenien toimikausi on kaksi vuotta siten, että vuosittain erovuorossa on
puolet varsinaisista ja varajäsenistä. Ensimmäiselle kerralla valitaan hallituksen jäsenistä puolet 2vuotiskaudelle ja puolet 1-vuotiskaudelle.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi.
6.3) Hallituksen puheenjohtajuus
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja eivät voi edustaa samaa perustajajäsentä.
6.4) Yhdistyksen operatiiviset toimenpiteet
Hallitus päättää operatiivisten toimenpiteiden toteuttamistavan sekä niiden toteuttajan.
6.5) Yhdistyksen vuosikokous
Päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokouksen muodostavat yhdistyksen
jäsenet. Perustajajäsenet valitsevat omasta organisaatiostaan vuosikokousedustajan. Edustaja ei voi olla
yhtäaikaisesti hallituksen jäsen sekä vuosikokousedustaja.
Kullakin yhdistyksen jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Ääntä ei voi valtakirjalla luovuttaa
toiselle. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain syys - lokakuussa. Vuosikokous edellyttää jäsenten
fyysistä läsnäoloa.
Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kun
yhdistyksen vuosikokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista
jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.
Hallituksen on lähetettävä kutsu postitse tai sähköpostitse yhdistyksen kokoukseen jäsenille vähintään
kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta ja siitä voidaan lisäksi ilmoittaa muulla hallituksen
määräämällä tavalla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
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Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1. kokouksen avaus, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys
3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
5. vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle toimintakaudelle
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
7) Yhdistyksen toimikausi ja tilikausi
Yhdistyksen toimi- sekä tilikausi on 1.8 – 30.7.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle
viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
8) Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudet
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä hallituksen
erikseen nimeämällä henkilöllä. Nimenkirjoitukseen tarvitaan aina kaksi yhdessä.
9) Sääntöjen muuttaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta sekä
muutoksen sisällöstä.
10) Yhdistyksen varojen käyttö
Yhdistyksen varoja voidaan käyttää ainoastaan yhdistyksen tehtävissä ja toimintamuodoissa määriteltyihin
tarkoituksiin.
11) Yhdistyksen purkautuminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava muuttamattomana vielä samanlaisella äänten
enemmistöllä toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksikymmentä (20) vuorokautta
edellisen kokouksen jälkeen.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä yrittäjyyskasvatuksen
edistämiseen Nurmijärvellä.
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