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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Teholan yrityspuiston yrittäjäyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. 
 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Teholan yrityspuistossa toimivien yrittäjien ja yritys-
ten yhteistyötä ja keskinäistä vuorovaikutusta sekä kehittää alueen toimintaa yhtenäisenä 
yrityspuistona. 
 
Yhdistys on voittoa tuottamaton. 
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys 

- järjestää jäsenyritysten yhteisiä tilaisuuksia keskinäisen yhteistyön parantamiseksi 
ja luo yhteisiä toimintamalleja 

- harjoittaa tiedotustoimintaa 
- valvoo alueella toimivien yritysten yleisiä ja yhteisiä yritystoimintaan liittyviä etuja, ja 

parantaa alueen yleisiä toimintaedellytyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista 
kiinteää omaisuutta. 

 
3. Jäsenet 

 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Teholan yrityspuistossa toimiva 
yrittäjä, oikeuskelpoinen yritys sekä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoi-
tuksen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhtei-
sö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
 
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. 
 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytä-
kirjaan. 
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Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmak-
sunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistyk-
seen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomat-
tavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittu-
ja jäsenyyden ehtoja. Eronneen jäsenen maksamia jäsenmaksuja ei palauteta. 
 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 
 
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsen-
maksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Hallitus on vel-
vollinen tekemään jäsenmaksuista esityksen vuosikokoukselle. 
 

6. Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
3-6 jäsentä, sekä kaksi varajäsentä. 
 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenen erotessa kes-
ken toimikauden valitsee yhdistyksen kokous uuden jäsenen toimikauden loppuun, mikäli 
katsoo sen tarpeelliseksi. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulko-
puolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus valmistelee 
vuosikokoukseen esityksen toiminnantarkastajista. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäse-
nistä sitä vaatii. Hallitus kokoontuu kuitenkin vähintään 2 kertaa toimikaudella. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 
arpa.  
 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja, sih-
teeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 
 

8. Tilikausi ja tilintarkastus 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
 
 
 

http://www.tehola.fi/
mailto:info@tehola.fi


 
Teholan yrityspuiston yrittäjäyhdistys ry 
c/o Kymi Development osuuskunta 
Vartiotie 5 
45100 Kouvola   

Teholan yrityspuiston yrittäjäyhdistys ry     

Puheenjohtaja Kari Rieppola  www.tehola.fi 

Puh. 0400 519 703  info@tehola.fi   Rekisterinro: 211.960 

 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava toimin-
nantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien 
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johto-
kunnalle. 
 

9. Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 31. maalis-
kuuta mennessä. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus niin päättää 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. 
 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta 
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 
 

11. Vuosikokous 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvitta-

essa kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halli-

tukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu-

jen suuruudet 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asiansa yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, 
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle toimintavuoden loppuun mennessä. 
 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen ko-
kouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokous-
kutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
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Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämi-
seen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lak-
kautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
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