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Porvoon Suomi-Israel-yhdistys ry  

SÄÄNNÖT 04.12.2013 
 

1 § Yhdistyksen nimenä on Porvoon Suomi-Israel -yhdistys ja kotipaikkana on Porvoon 

kaupunki. 

 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Suomen ja Israelin välisiä kulttuuri-, tiede-, 

taide-, ystävyys ja taloudellisia suhteita: 

 -järjestämällä esitelmä- ja kokoustilaisuuksia Israelin valtion historiallisesta, 

poliittisesta ja valtiollisesta kehityksestä, sen sivistyksellisistä, tieteellisistä ja 

taloudellisista saavutuksista ja Israelin kansasta, sen historiasta ja erityisluonteesta 

 -ylläpitämällä suhteita eri israelilaisiin piireihin ja henkilöihin Suomea koskevien 

tietojen esittämiseksi israelilaisille 

 -järjestämällä keskustelutilaisuuksia, vierailuja, konsertteja, näyttelyitä ja 

elokuvaesityksiä sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa ja toimimalla muulla 

vastaavalla tavalla Israel-tietoisuuden lisäämiseksi. 

  

3 § Yhdistys voi kerätä rahaa (ns. fund-raising) sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja 

testamenttilahjoituksia yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi. 

 

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä Suomessa toimiva osakeyhtiö, 

 osuuskunta tai muu oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka on Suomen 

 kansalainen. Yhdistyksen koko jäsenluvusta saa olla enintään 1/3 ulkomaalaisia.  

Yhdistyksen hallitus päättää jäsenanomuksen hyväksymisestä. 

 

5 § Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja sen kokouksen sekä 

hallituksen päätöksiä. 

 

6 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoitettuaan siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 

tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Jäsen joka rikkoo 

yhdistyksen sääntöjä vastaan tai joka esiintymisellään ja käytöksellään toimii 

yhdistyksen tarkoitusten vastaisesti tai vahingoittaa yhdistyksen mainetta, voidaan 

erottaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä. 

 

7 § Varsinaisen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittain ennen kesäkuun 

päättymistä jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous on kyseiselle 

toimintavuodelle määrännyt. Yhteisöjäsenille vuosikokous voi määrätä korkeamman 

jäsenmaksun kuin henkilöjäsenelle. Vuoden jälkimmäiselle puoliskolla liittyvä 

suorittaa jäsenmaksun liittyessään. 

 

8 § Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, 

joka on osoittanut erityistä harrastusta yhdistystä ja sen pyrkimyksiä kohtaan ja 

ansiokkasti työskennellyt yhdistyksen hyväksi. 

 Yhdistyksen entinen puheenjohtaja voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua 

yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja 

puheoikeus hallituksen kokouksissa. 

 Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua. 

 

 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokous yhdistyksen henkilöjäsenistä 

valitsee puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä, jotka ovat Suomen kansalaisia.  
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9 § Hallitus on yhdistyksen virallinen edustaja. Hallitus voi päättää, että puheenjohtaja tai 

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja toimii tietyissä erikseen määrätyissä 

tilanteissa yhdistyksen edustajana. 

 

10 § Puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi.  

Hallituksen seitsemästä jäsenestä puolet tai lähinnä puolet on vuosittain erovuorossa. 

Ensimmäisenä vuotena ratkaistaan erovuorossa olevat arpomalla. Hallitus valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä tarvittaessa avukseen toimikuntia.  

 

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollesaan varapuheenjohtajan 

kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, jos vähintään puheenjohtaja ja kolme jäsentä 

ovat saapuvilla. 

 

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

jompikumpi yhdessä hallituksen sihteriin kanssa. 

 

12 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima 

vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on viimeistään 

kuukautta ennen vuosikokousta annettava yhdistyksen 

tilintarkastajille/toiminnantarkastajille. 

 

13 § Tilintarkastajain/toiminnantarkastajain tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen 

vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu 

kertomus toiminnastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta. 

 

14 § Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään helmikuussa, käsitellään seuraavat 

asiat: 

 1) esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto sekä vahvistetaan 

tilinpäätös; 

 2) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muusta toimenpiteestä, 

 johon hallinto ja tilit antavat aihetta; 

 3) päätetään jäsenmaksujen suuruudesta; 

 4) valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi sekä hallituksen muut jäsenet 

erovuoroisten sijaan; 

 5) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan kuluvan 

vuoden tilejä ja hallintaa sekä 

 6 ) käsitellään muita hallituksen tekemiä tai valmistelemia ehdotuksia. 

 

 Asia, jonka joku jäsen haluaa vuosikokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti 

hallitukselle ennen tammikuun 15. päivää. 

 

15 §  Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen jäsenkokouksen tarpeen vaatiessa. Kokous on 

kutsuttava koolle myös silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään 

1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii. Tällainen kokous 

on kutsuttava koolle kolmen viikon kuluttua siitä, kun vaatimus on hallitukselle 

jätetty. 

 

16 § Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Vaalikelpoisia hallitukseen ovat kaikki 

yhdistyksen henkilöjäsenet. 
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17 § Yhdistys kutsutaan koolle jäsenkirjeellä, joka on lähettävä postitse vähintään 

kymmenen päivää ennen kokousta tai sähköisesti seitsemän päivää ennen kokousta. 

 

18 § Hallituksen kutsuu kirjallisesti (sähköinen kutsu) koolle puheenjohtaja tai hänen 

estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.  

 

19 § Yhdistys kustantaa menoja ja/tai antaa lahjoituksia hallituksen yksinkertaisen 

enemmistön päätöksellä. 

 

20 § Yhdistys voi antaa hallituksen päätöksellä julkilausumia yksinkertaisella 

enemmistöpäätöksellä yhteisesti hyväksytyistä asioista. 

 

21 § Jos päätös yhdistyksen purkamisesta on tehty, on samalla päätettävä yhdistyksen 

varojen luovuttamisesta tarkoitukseen, joka on mahdollisimman lähellä yhdistyksen 

omia tarkoitusperiä. 

 

22 § Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 

 

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. 

Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on 

alkuperäinen ilman allekirjoitusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


