Helsingin Suomi-Amerikka Yhdistys ry.
Eteläranta 6 A, 00130 Helsinki
040 554 7100 / hsay@hsay.fi

SÄÄNNÖT
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Helsingin Suomi-Amerikka Yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen
toimialue pääkaupunkiseutu.
Yhdistys on Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto ry:n jäsenyhdistys. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitosta
käytetään näissä säännöissä myös nimitystä liitto ja sen hallituksesta nimitystä liittohallitus.

2 § TOIMINNAN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton jäsenyhdistyksenä pyrkiä kokoamaan
lähinnä kotipaikkakunnallaan tai toimialueellaan laajat kansalaispiirit yhdistyksen jäseninä ylläpitämään
Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välisiä hyviä ja ystävällisiä suhteita edistämällä molemminpuolista
kulttuuri- ja talouselämän sekä valtio- ja yhteiskuntajärjestyksen tuntemusta pyrkimättä kuitenkaan
vaikuttamaan valtiollisiin asioihin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys saa harjoittaa stipendi- ja harjoittelijain vaihtoa, julkaisutoimintaa,
omistaa kiinteistöjä ja muuta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 § YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Yhdistyksen jäsenenä voi olla jokainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperien ja toiminnan
toteutumista. Varsinaisia jäseniä ovat henkilö-, perhe-, opiskelija- ja ainaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi
olla myös kannatusjäseniä.
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi jokaisen, joka on valmis myötävaikuttamaan
yhdistyksen toiminnan tarkoituksen toteuttamiseen. Henkilöjäsenen perheenjäsen voidaan hyväksyä
perhejäseneksi.
Yhdistyksen vuosikokous päättää henkilö-, perhe- ja opiskelijajäsenen suoritettavat vuotuiset jäsenmaksut,
joista perhe- ja opiskelijajäsenen jäsenmaksu voi olla alempi.
Kannatusjäsen on suomalainen oikeushenkilö tai yksityinen henkilö, joka taloudellisesti haluaa tukea
yhdistyksen toimintaa, ja jonka yhdistyksen hallitus on kannatusjäsenekseen hyväksynyt, ja joka sitoutuu
maksamaan yhdistyksen hallituksen määräämän jäsenmaksun. Kannatusjäsenillä on puhevalta, mutta ei ole
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § JÄSENEKSI HYVÄKSYMINEN JA EROAMINEN
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen hyväksi erittäin
ansiokkaasti toimineen jäsenen. Kunniajäsenellä on puhe- ja äänioikeus.
Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi yksimielisellä päätöksellä hallituksen ehdotuksesta kutsua
yhdistyksen entisen erittäin ansioituneen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajalla on puhe- ja äänioikeus.
Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterinvuoden päätyttyä, jonka aikana hän on ilmoittanut
kirjallisesti eroamisestaan yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on toiminut
yhdistyksen etujen tai tarkoituksen vastaisesti tai laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen. Jäsenen, joka on
jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa vuoden ajalta, katsotaan eronneen.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin kerran vuodessa sekä tarvittaessa
ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun vähintään 1/3 hallituksen jäsenistä
tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään loka-marraskuussa. Kokouksen ajan ja paikan määrää lähemmin hallitus.
Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä, mutta äänioikeus vain
yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet kyseessä olevan vuoden jäsenmaksun sekä
kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla. Kullakin heistä on yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksissa ovat oikeutettuja jäsenten lisäksi olemaan läsnä myös liittohallituksen jäsenet sekä
liiton toimihenkilöt. Heillä on niissä puhevalta, mutta ei äänioikeutta.
Yhdistyksen vuosikokouksessa
-

käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä tilintarkastuskertomus
ja toiminnantarkastuskertomus
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
valitaan edustajat ja heidän varamiehensä liiton kokouksiin liiton sääntöjen mukaisesti sekä
vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
valitaan hallituksen jäsenet
valitaan seuraavaa toimintavuotta varten tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heidän
varahenkilönsä
päätetään luottamushenkilöiden palkkioista
määrätään jäsenmaksujen suuruus
vahvistetaan talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten sekä
käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle syyskuun 15 päivään mennessä
kirjallisesti esittämät asiat

6 § KUTSUT KOKOUKSIIN
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjeitse, sähköpostitse tai ilmoittamalla yhdistyksen
jäsenlehdessä. Varsinaisesta kokouksesta on näin tiedotettava vähintään 10 päivää ja ylimääräisestä
kokouksesta vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi
aiotut asiat. Muu asia voidaan, mikäli yhdistyslain säännöksistä ei ole estettä, ottaa käsiteltäväksi, jos
kokous vähintään 2/3 äänten enemmistöllä siihen suostuu.

7 § HALLITUS
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja valvoo vuosikokouksessa valittu hallitus.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 6 ja enintään 12 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi
on yksi vuosi. Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen puheenjohtajaksi voidaan sama
henkilö valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi kaudeksi ja hallituksen jäsen enintään kuudeksi peräkkäiseksi
kaudeksi.
Hallitus kokoontuu niin usein kuin yhdistyksen asiat vaativat, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa.
Hallitus voi pitää myös sähköisiä kokouksia tai hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen etäyhteyden
avulla. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään puolet hallituksesta mukaan lukien
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8 § PUHEENJOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT JA VALIOKUNNAT
Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin ja
muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteerin voi hallitus kutsua hallituksen ulkopuolelta, jolloin sihteerillä ei ole
äänioikeutta hallituksen kokouksissa. Hallitus voi asettaa avukseen asioiden valmistelua varten toimi- tai
valiokuntia.

9 § NIMENKIRJOITUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi aina yhdessä
hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

10 § TOIMINTAVUOSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi.
Tilit jätetään maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajien ja toiminnantarkastajan tarkastettavaksi ja
näiden on palautettava tilit lausuntonsa ohella hallitukselle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

11 § JÄSENMAKSUT LIITOLLE
Yhdistys tilittää liitolle kunkin jäsenensä jäsenmaksusta liittokokouksen kyseiselle vuodelle määräämän
osuuden.

12 § ÄÄNESTYKSET
Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit on toimitettava
lippuäänestyksellä, jos yksikin saapuvilla oleva äänioikeutettu sitä vaatii.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTOS
Ehdotuksen näiden sääntöjen muuttamiseksi voi tehdä yhdistyksen hallitus tai jäsen. Perusteltu
muutosehdotus on toimitettava hallitukselle kirjallisesti.
Ehdotus on otettava käsiteltäväksi yhdistyksen seuraavassa varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa.
Hallituksen on kokouskutsussa ilmoitettava jäsenille tehdystä muutosehdotuksesta sekä annettava siitä
lausunto yhdistyksen kokoukselle.
Ennen kuin muutos käsitellään yhdistyksen kokouksessa, siitä on hankittava myös liittohallituksen lausunto.
Sääntöjen muutosta koskeva ehdotus on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3)
enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Jos muutosehdotus koskee näiden sääntöjen 3 tai 18
pykälän muuttamista, vaaditaan hyväksymiselle kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kahdessa
peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävissä yhdistyksen kokouksissa, jolloin toisen on
oltava varsinainen kokous.

14 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätöstä yhdistyksen purkamisesta ei saa tehdä, ellei kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista
äänistä ole kannattanut sitä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin
pidetyissä kokouksissa, joista toinen on varsinainen kokous. Yhdistyksen purkautuessa sen varat
luovutetaan liitolle.

