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Ilmoittautuminen ehdokkaaksi Uudenmaan Yrittäjien
hallitukseen vuodelle 2020
Uudenmaan Yrittäjien hallitus
Uudenmaan Yrittäjät hakee hallituksen jäseniä ja kolmea varapuheenjohtajaa luotsaamaan
toimintaansa eteenpäin vuodelle 2020. Valittavien henkilöiden tulee olla jäsenenä jossakin
Uudenmaan Yrittäjien paikallisyhdistyksessä.
Uudenmaan Yrittäjien puheenjohtajana jatkaa edelleen Markku Aalto. Hänen toimikausi on 2019-2020
(valittu syyskokouksessa 2018).
Hallitus kokoontuu vuonna 2020 arviolta yhdeksän (9) kertaa, joista 2 kertaa hivenen pidempään
seminaariin. Tehtävästä ei makseta korvauksia, mutta matkakulut korvataan. Tehtävä on hieno
näköalapaikka ja mahdollisuus vaikuttaa Uudenmaan Yrittäjien toimintaan yrittäjyyden hyväksi.
Tehtäviin haetaan sitoutuneita luottamushenkilöitä. Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää asioihin
paneutumista kokousten ulkopuolella ja mahdollisuutta sähköiseen yhteydenpitoon kokousten välillä.
Hallituksen jäsenten ja varapuheenjohtajien kausi on yksi vuosi kerrallaan.
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Mahdollisuus ilmoittautua ehdokkaaksi alkaa 1.9.2019. Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä
oheisen lomakkeen tiedot ja lähettämällä se lomakkeen lopussa olevaan osoitteeseen.
Ilmoittautumisten ensimmäinen vaihe päättyy 1.10., minkä jälkeen julkaistaan yhdellä kerralla
kaikki siihen mennessä ilmoittautuneet UY:n www-sivuilla.
Ehdokkaaksi voi ilmoittautua 27.11.2019 syyskokoukseen asti. Uusia ilmoittautuneita (1.10.
jälkeen) julkistetaan sitä mukaa kuin ehdokkaita tulee.
Voit asettua ehdokkaaksi myös vielä syyskokouksessa.
Paikallisyhdistysten edustajille järjestetään aluepalaverit, joissa yhdistyksillä on mahdollisuus
keskustella näkemyksistään ja ehdokkaista. Aluepalaverit ovat:
• Keski-Uusimaa ti 5.11.2019 klo 18.00, Järvenpää
• Itä-Uusimaa ke 6.11.2019 klo 18.00, Porvoo
• Länsi-Uusimaa ma 11.11.2019 klo 18.00, Tammisaari
Syyskokous valitsee yhdistyksen hallituksen jäsenet 27.11.2019 klo 18.00 Scandic Järvenpää
(noutopöytä klo 17.00 alkaen).
Huom! kokouksessa on virallisesti ehdotettava henkilöitä tehtävään, etukäteisilmoittautumiset ovat ”markkinointia” varten – eivät virallisia ehdotuksia. Viralliset ehdotukset
(henkilön nimi – ei kaikkia alla lomakkeella olevia tietoja) tulee tehdä vielä myös kokouksessa.
Kausi alkaa virallisesti 1.1.2020.
Valitun hallituksen järjestäytymiskokous on jo 12.12.2019. Varapuheenjohtajat valitaan
hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen jäsenistä.
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Alueellinen edustavuus

Jotta hallitukseen tulee varmasti ehdokkaita koko Uudenmaan Yrittäjien alueelta, ”korvamerkitsemme”
luottamushenkilöpaikkoja osin Länsi-, Keski- ja Itä-Uudenmaan kesken:
• jokaiselta alueelta valitaan yksi varapuheenjohtaja
• lisäksi jokaiselta alueelta valitaan vähintään yksi muu jäsen hallitukseen (pj. huomioidaan
jäsenenä)
Ei-mandatoiduiksi paikoiksi jää näin ollen 5/11 paikoista.
Länsi-Uusimaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti
Keski-Uusimaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula
Itä-Uusimaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo

Ketkä valitsevat?

Uudenmaan Yrittäjien syyskokouksessa äänivalta on paikallisyhdistyksillä, joilla on ääniä
jäsenmäärien suhteessa (leikkuri 400 jäsenen kohdalla):
• yksi ääni alkavaa 10 jäsentä kohti
• enintään 40 ääntä
Tarkat äänimäärät ovat liitteessä.

Näkyvyys ehdokkaille

Esittely www-sivuilla sekä UY:n viesteissä, joissa kerrotaan kaikkien ehdolla olevien nimet
mahdollisuus tulla esittäytymään eo. tilaisuuksiin
Yhteystietoina kaikille ehdokkaille tarjotaan paikallisyhdistysten puheenjohtajien sähköpostiosoitteet.
• UY EI tarjoa muuta erikseen räätälöityä näkyvyyttä ehdokkaille.
Lisätietoja: järjestösihteeri Anne-Marie Suomu, anne-marie.suomu@yrittajat.fi, p. 050 3361833
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Lisätietoja

Hallituksen toiminnasta ja valintaprosessista antaa:
• puheenjohtaja Markku Aalto, markku.aalto@klaukkalankehysjalasi.fi, p. 040 500 6046
• toimitusjohtaja Petri Graeffe, petri.graeffe@yrittajat.fi, p. 040 547 3388

