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1 §
Yhdistyksen nimi on Helsingin Suomi-Puola-yhdistys ry,
ruotsinkielisenä Föreningen Finland-Polen i Helsingfors rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
2 §
Suomi-Puola-Yhdistysten Liiton jäsenyhdistyksenä yhdistyksen
tarkoituksena on Suomen ja Puolan välisten ystävällisten suhteiden
lujittaminen sekä Puolan historian, yhteiskunnallisen, taloudellisen
ja sivistyksellisen elämän tuntemuksen edistäminen ja syventäminen.
Yhdistys ei pyri vaikuttamaan valtiollisiin asioihin.
3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää yhteyksien ylläpitoa
Suomen ja Puolan kansalaisten välillä, järjestää esitelmiä,
näyttelyitä ja muita kulttuuritapahtumia, harjoittaa
tiedotustoimintaa sekä stipendi- ja harjoittelijavaihtoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on oikeutettu omistamaan
kiinteistöjä ja arvopapereita, harjoittamaan kioskitoimintaa,
toimeenpanemaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä vastaanottamaan
lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistyksen jäsenyys ja jäsenmaksut
4 §
Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on valmis
toimimaan yhdistyksen tarkoituksen hyväksi. Yhdistyksen
vuosikokouksella on oikeus kutsua hallituksen ehdotuksesta
yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen päämäärien hyväksi erityisen
ansiokkaasti toiminut henkilö. Vuosikokous voi nimetä hallituksen
ehdotuksesta yhdistyksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
toimineen henkilön kunniapuheenjohtajaksi.
5 §
Yhdistyksen syyskokous määrää jäsenmaksun suuruuden tulevalle
vuodelle. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat eivät suorita
jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Yhdistyksen kokoukset
6 §
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous
loka-joulukuussa. Kokousten ajan ja paikan määrää yhdistyksen
hallitus. Yhdistyksen kokouksissa ovat oikeutettuja olemaan läsnä
myös Suomi-Puola yhdistysten liiton kunniajäsenet,
kunniapuheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt. Heillä
on kokouksissa puhevalta, mutta ei äänioikeutta.
7 §
Kevätkokous:
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden
pöytäkirjantarkastajan vaali,
3. hallituksen kertomus toiminnasta edellisenä kalenterivuonna,
4. yhdistyksen tilit, tilinpäätös, tilintarkastajain kertomus sekä
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tili- ja vastuuvapauden myöntäminen,
5. muut kevätkokoukselle esitetyt asiat.
Jäsenten on ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle
viimeistään tammikuun loppuun mennessä ne asiat, jotka he haluavat
käsiteltäviksi yhdistyksen kevätkokouksessa.
Syyskokous:
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden
pöytäkirjantarkastajan vaali,
3. jäsenmaksujen määrääminen tulevalle kalenterivuodelle,
4. toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle kalenterivuodelle,
5. yhdistyksen puheenjohtajan vaali, joka toinen vuosi,
6. hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
7. kahden tilintarkastajan ja heidän varahenkilöittensä vaali,
8. muut syyskokoukselle esitetyt asiat.
Jäsenten on ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle
viimeistään elokuun loppuun mennessä ne asiat, jotka he haluavat
käsiteltäviksi syyskokouksessa.
Kevät- ja syyskokouksien lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä
kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, jos vähintään kolmasosa
hallituksen jäsenistä tai kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä
kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.
8 §
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on ilmoitettava postitetuilla kirjeillä
tai sähköpostitse. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi
aiotut asiat. Kokouksista on tiedotettava vähintään kymmenen (10)
päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen hallitus
9 §
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja valvoo sen syyskokouksen valitsema
hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka on yhdistyksen
puheenjohtaja, sekä vähintään neljä ja enintään kymmenen jäsentä,
jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten
tulee olla yhdistyksen jäseniä. Puolet hallituksen jäsenistä on
kalenterivuosittain erovuorossa. Kesken toimikautta eronneen tai
erotetun hallituksen jäsenen paikalle yhdistyksen kokous valitsee
uuden jäsenen entisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet sen jäsenistä, joukossa puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, on läsnä.
10 §
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen tehtävänä on ottaa ja
vapauttaa tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa työ- sekä
erityisvaliokuntia.
Hallituksen tehtävänä on valtuuttaa yhdistyksen edustajat ja heidän
varahenkilönsä Suomi-Puola yhdistysten liiton kokouksiin.
11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
hallituksen määräämä hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö,
aina kaksi yhdessä.
12 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
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13 §
Ehdotuksen näiden sääntöjen muuttamiseksi voi tehdä yhdistyksen
hallitus tai jäsen. Muutosta koskeva perusteltu ehdotus on
kirjallisesti toimitettava hallitukselle. Ehdotus on otettava
käsiteltäväksi seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa
on esitettävä tehty muutosehdotus sekä hallituksen siitä antama
lausunto. Sääntöjen muutosta koskevan ehdotuksen hyväksymiseen
vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista
äänistä. Yhdistyksen purkaminen
14 §
Päätöstä yhdistyksen purkamisesta tulee kannattaa kolme neljäsosaa
(3/4) äänestyksessä annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa
peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä
kokouksessa, joista toinen on sääntömääräinen.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä Suomen ja Puolan
suhteita edistäviin tarkoituksiin.

