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SÄÄNNÖT
Pykälä 1

Yhdistyksen nimi on Filippiinit-seura ry ja sen kotikunta on Helsingin kaupunki.

Pykälä 2

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen ja Filippiinien kansojen
ystävyyssuhteiden lujittamiseksi, levittää tietoa Filippiinien edistyksellisten
voimien toiminnasta.

Pykälä 3

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
1. Järjestämällä kokouksia, juhlia ja esitelmätilaisuuksia;
2. Toimittamalla kirjoituksia sanomalehdistölle ja muille tiedotusvälineille
sekä harjoittamalla omaa julkaisutoimintaa;
3. Levittämällä Filippiinejä esitteleviä julkaisuja;
4. Järjestämällä sivistyksellisen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen
lisäämiseksi erilaisia vierailuja ja
5. Toimimalla muutoinkin edellisiin verrattavilla tavoilla.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta
sekä harjoittaa asianmukaisella luvalla alaan liittyvää kustannustoimintaa,
majoitus- ja ravitsemusliikettä kutakin ainoastaan yhdessä liikepaikassa,
toimeenpanna arpajaisia ja rahakeräyksiä, myydä merkkejä ja
muistoesineitä.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen
ansion hankkiminen siihen osallisille.

Pykälä 4

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosikokous.

Pykälä 5

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen jäsentä sekä heille varajäsenet.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Pykälä 6

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai sihteeri, kumpikin yksinään.

Pykälä 7

Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa sekä heille kaksi varatilintarkastajaa,
joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
viikkoa ennen vuosikokousta.

Pykälä 8

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu
kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Pykälä 9

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään,
ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee
päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

Pykälä 10

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksun suuruus
4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Pykälä 11

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme 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 varat samaan
tarkoitukseen.

