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1.Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Suomen valkovenäläisten järjestö ry. Järjestö on
vapaaehtoisten voittoa tavoittelematon yhdistys, sen kotipaikka on
Helsinki ja toimialueena on koko Suomi.

2.Tarkoitus ja toiminnan laatu

Tavoitteidensa mukaisesti järjestö:
-edesauttaa valkovenäläisten maahanmuuttajien oman kielen ja
kulttuurin säilyttämistä, edistää valkovenäläistä
kulttuuritietoisuutta ja valkovenäjän opetusta;
-pyrkii laajentamaan yhteistyötä kulttuurin saralla Suomen ja Valko-
Venäjän valtioiden ja kansojen välillä;
-edistää valkovenäläisten maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen
yhteiskuntaan,
-tarjoaa humanitaarista ja muuta apua sekä Suomessa että muissa
maissa asuville valkovenäläisille,
-järjestää ja johtaa kulttuuri-, koulutus- ja urheilutapahtumia,
näyttelyitä, leirejä, retkiä ja juhlia,
-auttaa parantamaan järjestön jäsenten sosiaalisen hyvinvoinnin ja
virkeyden tasoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö:
-järjestää matkoja; kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
ja juhlia ja muita valistustilaisuuksia
-harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
-tekee aloitteita ja vetoaa eri hallintoelimiin ja virkamiehiin
-levittää esittelevää kirjallisuutta ja muuta aineistoa
-on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa
-pyytää avustuksia valtiolta ja organisaatioilta
-tarjoaa jäsenilleen ja mahdollisesti myös järjestöön
kuulumattomille valkovenäläisille maahanmuuttajille neuvontaa sekä
rahallista ja muuta avustusta.
Toimintansa tukemiseksi järjestö voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää
omaisuutta ottaa vastaan avustuksia sekä toimeenpanna asianomaisen
luvan saatuaan rahankeräyksiä.
Järjestö voi osallistua matkailuun, kustantamiseen ja
teatteritoimintaan, järjestää konsertteja, taiteilijoiden ja
julkisten henkilöiden esityksiä, myös painetussa mediassa, radiossa
ja televisiossa.

3.Jäsenet, liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt
yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt (henkilöjäsenet). Hakemus jätetään sähköisesti tai
paperilla. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous.

4.Jäsenen eroaminen
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Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai
sähköpostilla hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai
ilmoittamalla eroamisesta kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin järjestön
tarkoitusta tai sääntöjä, tai muuten vahingoittaa järjestöä.
Jäsenen, joka on yhden vuoden ajan laiminlyönyt jäsenmaksunsa,
hallitus voi katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

5.Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen
toimikausi on järjestön varsinaisten yhtiökokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen 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
kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:
- hoitaa yhdistyslain ja sääntöjen mukaan huolellisesti järjestön
asioita
- johtaa jaedustaa järjestöä
- valita itselleen puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja
- kutsua koolle kokouksia sekä valmistella sille esiteltävät asiat
- panna toimeen kokousten tekemät päätökset
- huolehtia ja valvoa jäsenmaksujen maksamista
- pitää rekisteriä jäsenistään
- ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt, määritellä heidän
tehtävänsä sekä vahvistaa heidän palkkauksensa
- hoitaa yhdistyksen taloutta
- huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta
- hoitaa muut järjestön asiat.

6.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7.Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8.Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen
kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on
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jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi
tulee, jos on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

9.Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 30
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitettavilla kirjeillä tai
sähköpostitse.

10.Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa 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, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

11.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa 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
tarkoitukseen.


