SUOMI-UNKARI SEURAN SÄÄNNÖT

Hyväksytty edustajakokouksessa 9.5.2009
Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.1.2010

1§
SEURAN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomi-Unkari Seura - Finn-Magyar Társaság ry, Samfundet Finland-Ungern
- Finn-Magyar Társaság rf. Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.
Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.
2§
SEURAN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Seuran tarkoituksena on Suomen ja Unkarin kulttuurisuhteiden kehittäminen, Unkarin historian ja
yhteiskunnallisen elämän tuntemuksen levittäminen ja syventäminen sekä Suomen ja Unkarin
kansalaisten ystävyyden lujittaminen ja yhteistoiminnan lisääminen kaikilla elämän aloilla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura toimii yhdyssiteenä Suomen ja Unkarin kansalaisten ja
kansalaisryhmien välillä, tukee ja ohjaa seuran paikallisyhdistysten toimintaa, edistää uusien
paikallisyhdistysten perustamista, järjestää esitelmiä ja taidenäyttelyjä, kulttuuritilaisuuksia ja
muutakin vastaavaa harrastustoimintaa, edistää unkarin kielen opiskelua, stipendiaattien,
harjoittelijoiden, taiteilijoiden ja eri alojen asiantuntijoiden vaihtoa sekä harjoittaa julkaisu- ja
tiedotustoimintaa, tarkoituksena lisätä toistensa olojen tuntemusta molemmissa maissa.
Seuralla on oikeus omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä
ja myyjäisiä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa ravintola- ja kahvilaliikettä
sekä kioskikauppaa.
3§
SEURAN JÄSENYYS JA JÄSENMAKSUT
Seuralla on varsinaisia jäseniä, tukijäseniä ja kunniajäseniä.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä seuran tarkoituksen hyväksi toimivat
rekisteröidyt seuran paikallisyhdistykset. Seuran tukijäseneksi pääsevät Suomessa rekisteröidyt
muut yhteisöt, jotka omaksuvat seuran tarkoituksen ja jotka seuran hallitus tukijäseniksi
hyväksyy.
Seuran paikallisyhdistys suorittaa seuralle kutakin henkilöjäsentään kohti seuran varsinaisen
edustajakokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
Seuran tukijäseneksi liittynyt muu rekisteröity yhteisö suorittaa vuosijäsenmaksun, jonka
suuruuden seuran hallitus vuosittain vahvistaa.
Seuran edustajakokous voi hallituksen esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi henkilöitä,
jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet seuran pyrkimysten hyväksi. Seuran kunniajäsenet
eivät suorita jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4§
VARSINAINEN EDUSTAJAKOKOUS
Seuran päätösvaltaa käyttää edustajakokous ja seuran asioita hoitaa hallitus.
Varsinainen edustajakokous pidetään huhti-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä, josta
on ilmoitettava viimeistään yhtä kuukautta ennen, ja varsinainen kokouskutsu on lähetettävä
kahta viikkoa ennen kokousta kirjeellisesti seuran jäsenille.
Jokaisella seuran paikallisyhdistyksellä on oikeus lähettää edustajakokoukseen yksi edustaja
kutakin alkavaa sataa jäsenmaksunsa maksanutta henkilöjäsentä kohti. Kullakin edustajalla on
yksi ääni. Varsinaisen jäsenen edustaja voi valtakirjalla edustaa oman jäsenyhteisönsä koko
äänimäärää. Edustajan on oltava yhdistyksen jäsen.
Jokaisella seuran tukijäseneksi liittyneellä yhteisöllä on oikeus lähettää edustajakokoukseen yksi
edustaja, jolla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Seuran kunniajäsenillä, hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on seuran edustajakokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus.
Seuran kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella enemmistöllä, mikäli ne eivät koske
sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista.
Varsinaisessa edustajakokouksessa:
1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
2. käsitellään hallituksen laatimat toiminta- ja tilikertomukset,
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
myönnettävästä vastuuvapaudesta,
4. hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
5. päätetään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,
6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä,
7. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi,
sekä vuosittain muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa kuluvan vuoden tilejä ja toimintaa
tarkastamaan,
9. päätetään seuran paikallisyhdistysten seuralle maksettavan jäsenmaksun suuruudesta
huomioon ottaen 3 §:n määräykset,
10. käsitellään muut varsinaiselle edustajakokoukselle esitetyt asiat huomioon ottaen yhdistyslain
23 §:n määräykset.
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edustajakokouksessa, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään helmikuun 15. päivään
mennessä.
5§
YLIMÄÄRÄISET EDUSTAJAKOKOUKSET
Ylimääräisen edustajakokouksen voi hallitus kutsua koolle tarvittaessa ja se on kutsuttava koolle,
jos vähintään viidennes paikallisyhdistyksistä tai yksi kymmenesosa (1/10) seuran koko
jäsenluvusta sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.
Kutsu, jossa on mainittava käsiteltäviksi tulevat asiat, on kirjallisesti lähetettävä seuran jäsenille
vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. Ylimääräisessä edustajakokouksessa johtaa
puhetta seuran puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi hallituksen
varapuheenjohtajista.
6§
PAIKALLISYHDISTYSTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT
Edustajakokouksen lisäksi järjestetään vuosittain paikallisyhdistysten väliset neuvottelupäivät
hallituksen päättämässä paikassa.
7§
SEURAN TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on jätettävä vähintään kuukautta ennen varsinaista edustajakokousta
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on annettava niistä lausunto viimeistään kahta
viikkoa ennen varsinaista edustajakokousta.
8§
SEURAN HALLITUS
Seuran asioita hoitaa varsinaisen edustajakokouksen alueellisen edustavuuden periaatteella
valitsema hallitus, johon kuuluu kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä
kahdeksan (8) - kaksitoista (12) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi
valitaan jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten
tulee olla seuran paikallisyhdistysten jäseniä.
Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan perusteella.

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan enintään kaksi varapuheenjohtajaa.
Hallituksen kutsuu koolle seuran puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi
varapuheenjohtajista.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja
vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallitus voi tarpeen mukaan asettaa
keskuudestaan toimi- ja valiokuntia tai perustaa erityisiä tehtäviä varten asiantuntijoista koostuvia
työryhmiä.
Hallituksen tehtävä on:
1. lain, seuran sääntöjen ja seuran edustajakokousten antamien ohjeiden mukaan hoitaa
seuran asioita ja edustaa seuraa sen lainmukaisena hallituksena,
2. huolehtia seuran vuosikertomuksesta, taloudesta ja juoksevista asioista,
3. valmistella edustajakokouksessa ja paikallisyhdistysten neuvottelupäivillä käsiteltävät asiat
sekä toimeenpanna edustajankokouksen päätökset,
4. ottaa ja erottaa seuran toiminnanjohtaja ja muu henkilökunta sekä päättää heidän
työsuhteittensa ehdoista,
5. pitää jäsenluetteloa,
6. hyväksyä varsinaiset jäsenet ja tukijäsenet,
7. päättää tukijäsenten vuosimaksuista,
8. käsitellä paikallisyhdistyksiä koskevat, niiden sääntöjen mukaisesti sille alistetut asiat
9. tukea ja valvoa seuran toimiston työskentelyä.
9§
SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista kukin heistä
yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen siihen erikseen määräämän hallituksen jäsenen
kanssa. Juoksevien asioiden hoitoa varten voi hallitus myöntää toiminnanjohtajalle yksinään tai
yhdelle hallituksen jäsenelle yksinään seuran nimenkirjoitusoikeuden.
10. §
JÄSENTEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on ilmoitettava tästä ennen sen vuoden alkua, jonka
jäsenvelvoitteista jäsen haluaa vapautua.
Seuran jäsen voidaan erottaa laissa säädetyin perustein ja laissa säädettyä menettelyä käyttäen.
Seuran jäsen, jolta on yhden tai useamman vuoden osalta jäsenmaksut suorittamatta, menettää
äänioikeutensa siksi, kunnes on suorittanut maksamatta jääneet erät.
11 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN
Seuran sääntöjen muuttaminen vaatii annetuista äänistä vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) siinä
varsinaisessa tai ylimääräisessä edustajakokouksessa, jossa asiasta päätetään.
Seuran purkamisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä edustajakokouksessa, joiden välillä on
oltava vähintään kaksi (2) kuukautta. Kummassakin kokouksessa tulee vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista.
Sääntöjen muutoksista tai seuran purkamisesta on kokouskutsussa mainittava.
12 §
YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Jos seura purkautuu, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava purkamiskokouksen päätöksen
mukaisesti käytettäväksi Unkarin kulttuurin tunnetuksi tekemiseen Suomessa.

