
Helykodit ry 
SÄÄNNÖT 

 

1. Yhdistyksen nimi 

Yhdistyksen nimi on Helykodit ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 

 

2. Yhdistyksen tarkoituksena on 

- toimia voittoa tavoittelemattomana vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen tuottajana 

- toimia solidaarisen lähimmäisvastuun herättämiseksi ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi  

- tukea, turvata ja auttaa vanhuksia ja avuntarpeessa olevia 

 

3. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys 

- järjestää vanhusten palveluasumista, ikäihmisten vuokra-asumista ja asumisen tukipalveluja 

- järjestää vanhuksille suunnattuja hoiva-, kuntoutus-, virkistys- ja hoitopalveluja sekä näiden 

tukipalveluja  

- tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille vanhusten, yksinäisten ja avun tarpeessa olevien elinolojen 

parantamiseksi 

- harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa 

- järjestää vapaaehtoistoimintaa 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja 

omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, maa-alueita ja huoneistoja, harjoittaa 

toimintaansa varten tarpeellista majoitus- ja ravitsemustoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia 

ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä. 

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen viranomaisen luvan. 

 

4. Yhdistyksen jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusperät hyväksyvä henkilö sekä 

oikeuskelpoinen yhteisö taikka säätiö. 

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

 

5. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen 

Yhdistyksen jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai suullisesti 

yhdistyksen kokouksessa. Mikäli jäsen ei hoida jäsenmaksuvelvoitettaan maksuvuotta seuraavan 

vuoden kesäkuun loppuun mennessä, voidaan hänet hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. 



Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on 

vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti. 

 

6. Yhdistyksen jäsenmaksu 

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu.  

 

7. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen asioista päättää vuosikokous, joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 

yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 

ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Kutsut yhdistyksen kokouksiin laatii hallitus. Kokouskutsu on saatettava yhdistyksen jäsenten tietoon 

sähköpostilla tai kirjeitse ja yhdistyksen kotisivuilla julkaistulla ilmoituksella viimeistään 7 päivää ennen 

määrättyä kokouspäivää. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja yksi ääni. 

 

8. Yhdistyksen vuosikokouksen tehtävät 

- käsitellä ja vahvistaa hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä 

kalenterivuodelta 

- päättää tilintarkistajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille 

- käsitellä ja vahvistaa hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

- päättää yhdistyksen jäsenmaksuista 

- valita yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä kaksi varsinaista tilintarkastajaa  

- päättää muista kokouskutsussa mainituissa asioissa 

 

9. Yhdistyksen hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 

neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.  

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.  

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin ja muut tarvittavat 

toimihenkilöt.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta 

tarpeen mukaan tai kun vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä sitä kirjallisesti tiettyä asiaa 

varten vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet 

hallituksen muista jäsenistä on läsnä. 



10. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä hallituksen 

määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä. 

 

11. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 

toimintakertomus on annettava tilintarkastajille kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee 

antaa kirjallinen lausuntonsa kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.  

 

12. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos 

sitä koskeva kirjallinen esitys on jätetty yhdistyksen hallitukselle ja vähintään 3/4 kokouksessa 

annetuista äänistä sitä kannattaa. 

 

13. Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä 

yhdistyksen kokouksessa. Päätös voidaan tehdä, jos kummassakin kokouksessa vähintään 5 /6 

kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Kun yhdistys on päätetty purkaa, käytetään sen varat 

yhdistyksen viimeisen kokouksen harkitsemalla tavalla vanhustyöhön. 

 

14. Muuta 

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 


