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1 $. Yhdistyksen

Töölön kaupunginosat - Töölö ry
Helsinki
clo Tilitoimisto Apollo Oy/ Erja Tuominen,
Topeliuksenkatu 3 a A
OA24O Helsinki
210.072
03.05.2013
03.05.2013

nimija kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Töölön kaupunginosat - Töölö ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
2 $. Yhdistyksen toimialue
Yhdistyksen toimialueena on Töölön kaupunginosat (kaupunginosat 13
puoluepoliittisesti sitoutumaton.

ja

14). Yhdistys on

3 $. Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomija ruotsi kuitenkin niin, että hallituksen kokoukset
ja hallituksen kokoukset käydään suomen kielellä sekä kyseisten kokousten pöytäkirj at
laaditaan suomenkielellä.
4 $. Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on:
- paikallisten erityispiirteiden pohjalta toimialueensa kaikinpuolinen kehittäminen,
- kaupunginosan asumisviihtyvyyden, sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnan,
elinkeinotoiminnan monipuolisuuden, omavaraisen kaupallisen toiminnan mahdollisuuksien,
liikenneväylien tehokkaan rakentamisen ja asumista palvelevan monipuolisen liikenneverkoston
parantaminen ja lisääminen,
- paremman joukkoliikennekehityksen mahdollistaminen,
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aikaansaamiseksi rakentavassa yhteistyössä viranomaisten ja asianomaisten kanssa suojelun
voidessa kohdistua niin yksityisen kuin julkisen omistuksen piirissä olevia rakennuksia,
- alueen puistojen, rantojen ja urheilukenttien kehittäminen ja kunnon vaaliminen,
- paikallisen muun kulttuurin vaaliminen ja edistäminen,
- lähidemokratia -pyrkimysten ja lähidemokratian kaikinpuolinen kehittäminen, edistäminen ja
vaaliminen,
- toimialueella toimivien yhteisöjen ja muiden toimijoiden verkostoitumisen edistäminen,
lisääminen ja ver.kostojen vahvistaminen alueen kehityksen kaikenlaisten olosuhteiden
parantamiseksi,
- alueen yhteisöstudiotoiminnan kehittäminen,
- eurooppalaisen kaupunginosayhteistyön kehittäminen,
- toimia kattavasti toimialueella toimivien erilaisten yhteisöjen toimintamahdollisuuksien
parantamiseksi ja alueella asuvien asukkaiden viihtyvyyden llsäämiseksi,
- alueella toimivan paikallisen viestinnän ja tiedottamisen lisääminen, parantaminen ja
vaaliminen,
- alueella toimivien yhteisöjen ja asukkaiden yhteisen toimintakeskuksen aikaansaaminen.

yhdistys huomioi toiminnassaan sen, että Valtioneuvosto on vuonna 2000 hyväksynyt Etu-Töölön
kaupunginosan alueen kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittäväksi aluekokonaisuudeksi. Etu-Töölö sisältyy myös valtakunnallisesti
merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen luetteloon.
5 $. ToimintamenettelY
Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys:
- toimii alueella toimivia erilaisia yhteisöjä ja asukkaita yhdistävänä yhteisönä,
- toimii alueen laaja-alaisena etujärjestönä Helsingin kaupunkiin päin,
- toimii rakentavassa yhteistyössä kunnallisviranomaisten, hallinnon ja poliittisten

luottamusmiesten kanssa,
- osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun jo sen synty- ja kehittelyvaiheessa antamalla
viranomaisille ja luottamusmiehille kehitystyötä edesauttavaa tietoa, lausuntoja ja esityksiä,
- vaikuttaa aluetta koskevaan päätöksentekoon saavuttaakseen toimialueen yhteisöille,
toimijoille, asukkaille ja kaupungille harmonisia tuloksia,
- antaa pyydettäessä viranomaisille lakiin perustuvia muistutuksia ja lausuntoja,
- antaa itsenäisesti viranomaisille esityksiä paikallisista kehityshankkeista,
- luo alueelta valittujen kaupunginvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden kanssa alueen
kehittämistoimintaa edesauttavia keskustelufoorumej a,
- harioittaa aluetietoisuutta lisäävää kustannus- ja julkaisutoimintaa,
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- kerää jäsenyhteyteen ja yhteistoimiin alueen aktiiviset toimijat voimallisemmiksi
kokonaisuuksiksi pyrkien samalla olemaan kaikille näille toimijoille keskeinen yhteinen
toimielin ja voiman- lähde,
- toimii laajemmissa kehityshankkeissa yhteistyössä Helsingin kaupungissa toimivien muiden
kaupunginosayhdistysten kanssa,
- tukee muita kaupunginosayhdistyksiä niiden kaupunginosia koskevissa tärkeissä hankkeissa,
- verkostoituu muiden kaupunginosayhdistysten kanssa laajemmaksi toimialueelliseksi yhteisöksi,
- toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliitto ry:n ja Helsingin kaupunginosat Helka ry:n kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan, ottaa
vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja; järjestää rahankeräyksiä ja varainhankintaa
tukevia arpajaisia;julkaista omaa tiedotuslehteä; yhdistys voi harjoittaa toimintaansa
liittyvien pienimuotoisten oheistuotteiden, kuten kirjojen kauppaa. Yhdistys voi omistaa
kiinteistöjä, osakkeita ja muuta irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen pääasiallinen tiedotus- ja viestintäväline -kanava, on Töölöläinen
-lehti
huomioimatta sähköisen viestinnän merkitystä. Yhdistyksellä on omat kotisivut, mutta yhdistys
hyödyntää toiminnassaan myös Helsingin kaupunginosat Helka ry:n Helsingin kaupunginosia
koskevia kotisivuja.
6 $. Jäsenet
Yhdistyksessä voi olla kahdenlaisia jäseniä:
- varsinaisia jäseniä ja

. kannattavia jäseniä
Varsinaiseksi äänivaltaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen henkilö ja
oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, toiminnan laadun ja säännöt.
Kannattavaksijäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai muu
yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa sekä hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen, toiminnan laadun ja säännöt.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy kirjallisesta tai sähköisestä hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.
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Jos yhdistyksen varsinainen henkilöjäsen, oikeuskelpoisen yhteisön edustaja tai kannattava
henkilö- jäsen, oikeuskelpoisen yhteisön edustaja tai muun yhteisön edustaja valtakunnallisissa
tai kunnallisissa vaaleissa nousee kansanedustajaksi, kaupungin valtuutetuksi tai
kaupunginhallituksen jäseneksi olleessaan tämän yhteisön hallituksen jäsenenä, niin silloin
hänen hallitusjäsenyytensä päättyy välittömästi kun em. vaalitulos on saanut lainvoiman. Näin
yhdistys pyrkii varjelemaan puoluesitoutumatonta statustaan.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksessä voi olla useampia kunniapuheenjohtajia: Kunniapuheenjohtajaksi valittavalta
henkilöltä on edellytettävä, että hän on erityisen ansiokkaastija merkittävällä tavalla
edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Hallitus menettelyvaliokunnan
ehdotuksesta tekee yhdistyksen vuosikokoukselle ehdotuksen kunniapuheenjohtajaksi valittavasta
henkilöstä.
Kunniapuheenjohtajaksi valitun henkilön on täytynyt toimia yhdistyksen puheenjohtajana ja hänet
on ensin valittu yhdistyksen kunniajäseneksi. Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy ja valitsee
kunniapuhee njohtaj an.
Kunniajäseneksi valittavalta henkilöltä on edellytettävä, että hän on ansiokkaasti osallistunut
yhdistyksen toimintaan tai muuten merkittävällä tavalla edistänyt sen tarkoituksen
toteuttamista. Hallitus menettelyvaliokunnan ehdotuksesta tekee yhdistyksen vuosikokoukselle
ehdotuksen kunniajäseneksi valittavasta henkilöstä. Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy ja
valitsee kunniajäsenen.
7 $. Jäsenen eroaminen

ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän
on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
$. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
B
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9 $. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu hallituksen
puheenjohtala ja erikseen valitut 8-10 varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja on automaattisesti yhdistyksen puheenjohtaja. Tämä on toiminnastaan
vastuussa yhdistyksen kahden (2) vuoden välein kokoontuvalle yhdistyksen varsinaiselle
yhdistyskokoukselle.
Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta kuitenkin niin, että ensimmäisen hallituksen
toimikausi on2+2vuotta. Yhdistyksen neljännen toimintavuoden jälkeen hallituksen koko
jäsenistö on erovuorossa, jolloin vaaleilla valitaan uusi hallitus siten, että ennen vaalien
suorittamista on kokouksessa kuultava menettely- ja vaalivaliokunnan lausuntoa uudeksi
yhdistyksen puheenjohtajaksija uusiksi hallituksen varsinaisiksijäseniksi (10 henkilöä) ja
kahdeksi (2) varajäseneksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan taihänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

$. Hallituksen työvaliokunta
Hallitus voi nimetä itselleen työvaliokunnan, johon kuuluvat 5rhdistyksen puheenjohtaja, kaksi
varapuheenjohtajaa sekä kaksi hallituksen muuta varsinaista jäsentä. Työvaliokunta kokoontuu
puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin puheenjohtaja katsoo asian tarpeelliseksi. Yhdistyksen
hallituksen sihteeri toimii samalla työvaliokunnan sihteerinä.
1O

11 $. Yhdistyksen jaokset

Yhdistyksessä toimii hallituksen apueliminä kymmenen (10) jaostoa, jotka ovat seuraavat:
1. Lähidemokratiajaos',2. Kaava-, rakennussuojelu ja ympäristöjaos; 3. Tiedotus- ja viestintäjaos; 4. Kulttuurijaos; 5. Lähiyhteisojaos; 6. Kaupunkisuhdejaos; 7. Markkinointi-, innovaatioja jäsenhankintajaos; B. Nuoriso-, koulu- ja harrastejaos; 9. Svenskasektion; 10.
Yhteisöstud iotoi m intajaos.
Yhdistyksen hallitus valitsee jaoksien puheenjohtajat, jotka pääasiallisesti ovat myös
yhdistyksen hall ituksen jäseniä.
Jaokset ovat 3-5 jäsenistä ja toimivat jaoksen puheenjohtlan jonOolla. Jaos valitsee
kefkuudestaan sihteerin.
I
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Yhdistyksen toiminta perustuu merkittävässä määrin jaoksien toiminnan aktiivisuuteen.
12 $. Yhdistyksen edustaminen

Yhdistystä julkisuudessa ja julkisuuteen edustaa yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessa yhdistyksen varapuheenjohtaja. Mikäli lehdistö, TV, radio ym. muu mediavälineistö tai
joku muu haluaa jostain yhdistykseen liittyvästä tai koskevasta asiasta haastattelun tai
lausunnon, niin silloin sellaisen antaa yhdistyksen puheenjohtaja edellä mainitulla tavalla.
13 $. Menettelytapa- ja vaalivaliokunta

Yhdistyksellä on kolmihenkinen (3) menettelytapavaliokunta, mikä valitaan yhdistyksen
henkilövaalit sisältävässä kahden vuoden välein pidettävåssä varsinaisessa yhdistltskokouksessa
aina kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Menettelytapavaliokunnan jäsenten on oltava yhdistyksen
varsinaisia äänivaltaisia jäseniä. Menettelytapavaliokunta hoitaa myös vaalivaliokunnan
tehtäviä.
Valiokunnan tehtävänä on valvoa vaalitoimitusten oikeellisuutta, mutta huomioida myös se että
yhdistyksessä noudatetaan voimassa olevia säantöjä ja tarpeen vaatiessa tehdä hallitukselle
esityksiä sääntöjen muuttamiseksijoko ylimääräisessä yhdistyskokouksessa, vuosittain
pidettävässä yhdistyksen tilinpäätöskokouksessa tai kahden vuoden välein pidettävässä
yhdistyksen varsinaisessa yhdistyskokouksessa.
Yhdistyksen säännöt pitää jatkuvasti olla ajan- ja toiminnan henkeä tukevia ja edistäviä.
Menettelytapavaliokunnan puheenjohtajalla on oikeus osallistua yhdistyksen hallituksen
kokouksiin, mutta silloin ainoastaan puheoikeuksin ja sitä harkiten käyttäen.
14 $. Jäsenfoorumi
Yhdistys pitää kerran kalenterivuodessa sekä varsinaisille että kannattaville jäsenille
tarkoitetun jäsenfoorumin. Tämä pidetään erillään yhdistyksen virallisista muista kokouksista.
Kokouksessa on tarkoitus kuulla ja vastaanottaa jäseniltä uusia ehdotuksia yhdistyksen
toiminnan tarkoituksen edistämiseksija toimintamenettelyn rikastuttamiseksi. Jäsenfoorumiin
voidaan kutsua yhdistyksen jäsenistön ulkopuolelta alustajia ja esitysten pitäjiä.
15 $. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja ja sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
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16 $. Tilikausi, tilintarkastus ia tilinpäätöskokous

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajile viimeistään kuukautta ennen
yhdistyksen vuosittain pidettävää tilinpäätöskokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta
hallitukselle. Vuosittainen tilinpäätöskokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä
viimeistään helmikuun aikana.
Yhdistyksen tilinpäätöskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen tyojärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. käsitellään jäsenfoorumissa hyväksytyt ehdotukset toimintasuunnitelman täydennykseksi
9. päätetään täydentää yhdistyksen varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa vahvistettua kahden
(2) vuoden toimintasuunnitelmaa 8-kohdassa käsitellyillä ehdotuksilla
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
1 1. kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen tilinpäätöskokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Asiamiehen käyttö yhdistyksen kokouksessa ei ole sallittua.
17 $. Yhdistyksen varsinainen kokous

Yhdistyksen varsinainen yhdistyskokous pidetään kahden (2) vuoden välein hallituksen määräämänä
päivänä maalis-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen tilinpäätöskokous tai
varsinainen yhdistyskokous niin päättäa tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen varsinaisessa ja myös ylimääräisessä yhdistyskokouksessa on jokaisella
varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla
jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Asiamiehen käyttö yhdistyksen kokouksessa ei
ole sallittua.
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Yhdistyksen kaikissa kokouksissa kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen varsinaisessa yhdistyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi 2 --vuotiseksi toimintakaudeksi, tulo- ja
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. päätetään hallituksen jäsenten määrästä (S-10)
10. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja kaksi (2) varajäsentä
1 1. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja yksi
m in na ntarkastaja/varati inta rkastaja
12. käsitellään mandolliset huomionosoitukset
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. kokouksen päättäminen.

varatoi

I

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen
yhdistyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
18 $. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään '14 vuorokautta ennen kokousta
jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen virallisessa julkaisussa Töölöläinen
tai sähköpostitse.

-lehdessä

19 $. Sääntojen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntojen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa
yhdistyskokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa,lakkautetuksi käytetään sen varat
samaan prkoitukseen.
i
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Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patenttija rekisterihaUituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman
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