
                                                                                                                       
                
 
 Yhdistyksen säännöt 

 
   1 § 
Yhdistyksen nimi on Kreikan Ystävät ry ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki.  
  

 2 § 
Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä Kreikkaa ja sen kulttuuria tunnetuksi. 
 
  3§ 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii järjestämään kokouksia, esitelmä-, kurssi- ja 
juhlatilaisuuksia ja näyttelyitä sekä muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä matkoja kreikkalaiseen 
kulttuuriin liittyviin kohteisiin. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä 
taloudellista hyötyä siihen osallisille. Yhdistys ei harjoita elinkeinotoimintaa. 
   4§ 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja haluaa 
edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.  
 
   5 § 
Yhdistys pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus pyynnöstä tutustua kaikkiin niihin 
tietoihin, jotka hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenluetteloon. 
 
Jäsenluettelon tietojen luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 
 
Liittyessään yhdistykseen jäsenen on toimitettava yhdistykselle jäsenmaksuperintää ja 
jäsenrekisteriä varten tarvittavat tiedot. 
 
   6 § 
Jäsenmaksun suuruus määrätään varsinaisessa kokouksessa. 
 
   7 § 
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen (3-6) varsinaista 
jäsentä sekä yhdestä kahteen (1-2) varajäsentä. 
 
Yhdistyksen varsinainen kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet sekä 
kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajan vuodeksi kerrallaan. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus myös valitsee ja erottaa sihteerin ja 
taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan lisäksi kolme (3) sen jäsentä on paikalla. 
 
   8 § 
 
Yhdistyksen ylintä valtaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksessa päätösvaltaa käyttävät 
yhdistyksen jäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. 
 
Mikäli jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, hänen tulee tehdä 
siitä kirjallinen esitys yhdistyksen hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista 
kokousta. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo 
tarpeelliseksi tai jos kymmenesosa (1/ 10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitetun asian 
käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Hallituksen on viimeistään kolmen viikon kuluttua kirjeen 
saapumisesta järjestettävä ylimääräinen kokous. 
 
Yhdistyksen varsinainen kokous on pidettävä helmikuun loppuun mennessä. Kutsu varsinaiseen 
kokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin julkaistaan jäsentiedotteessa ja yhdistyksen nettisivulla vähintään 
kahta viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät 
asiat. 
 
   9 § 
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla yhdessä yhden 
hallituksen jäsenen kanssa. 
 
   10 § 
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit tarkastavat kaksi varsinaisen kokouksen valitsemaa 
toiminnantarkastajaa tai varatoiminnantarkastaja yhdessä toiminnantarkastajan kanssa. 
 
Toiminnantarkastajien tehtävänä on palauttaa tilit lausunnolla varustettuna hallitukselle yhtä viikkoa 
ennen varsinaista kokousta. Varsinaisessa kokouksessa käsitellään tilinpäätös, toiminnantarkastajien 
lausunto, vuosikertomus sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 
 
   11 § 
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä, mikäli 
muutoksia kannattavat vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokoukseen osallistuvista äänioikeutetuista. 
Muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa. 
 
   12§ 
 
Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa 
läsnä olleista äänioikeutetuista on kannattanut purkamisesitystä kahdessa, vähintään viiden viikon välein 
pidetyssä kokouksessa. 
 
Kun yhdistys purkautuu, yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutetaan viimeisen kokouksen päättämälle 
taholle. 
 
   13 § 
Niissä yhdistyksen toimintaan liittyvissä kysymyksissä, joista ei ole erikseen mainittu yhdistyksen 
säännöissä, noudatetaan yhdistyslain mukaista menettelyä. 
 
 
Kuopiossa 19.2.2014 
 
 
Puheenjohtaja   Varapuheenjohtaja 
 
 
 
Sihteeri 


