
TAMPEREEN VENÄLÄISEN KULTTUURIN KESKUS

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus
ja sen kotipaikka on Tampere

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja edistää venäläisen kulttuurin, taiteen ja kielen
tuntemusta sekä kehittää Suomen ja Venäjän kansojen kulttuuriyhteistyötä.

Tarkoituksena on myös ed istää venäjäkielisten imm igranttien sopeutumista
suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhd istys

- järjestää taidenäyttelyitä, konsertteja ja juhlia;

- järjestää erilaisia omakustannushintaisia kursseja ja kerhotoimintaa lapsille, nuorille,
aikuisille, senioreille;

- järjeståä jäsenilleen tutustumismatkoja Venäjälle ja Suomeen;

- voi harjoittaa tutkimus- ja tiedotustoimintaa, julkaista omaa tiedotuslehteä;

- on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten suomalaisten, venäläisten ja muiden
yhdistysten kanssa;

- levittää venäläistä kulttuuria esittelevää kirjallisuutta ja muuta aineistoa
voittoa tuottamatta.

Toimintansa tu kemiseksi yhdistys

- voi harjoittaa toimipaikassaan kahvilaliikettä;

- voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteistöä ja irtaimistoa;

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja;

- voi järjestää pääsymaksullisia huvitilaisuuksia ja myyjäisiä;

- järjestäå arpajaisia ja rahankeräyksiä, saatuaan asianmukaisen luvan.
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3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksijäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka
hyvä ksyy yhd istyksen tarkoituksen ja nou dattaa yhdistykse n sääntöjä.

Kannattavaksijäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
hallitus,

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut
yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestå, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden
ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, kirjanpitäjän-
rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen pois ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii,
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Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai
varapuheen johtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaän ehdottomatta enemmistöilä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
kirjan pitäjä-ra hastonhoitaja, ka ksi yhdesså.

8. Tilikausi ja tilitarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja h allitu ksen vuosikertom us on annettava
tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksiviikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä påivänä
maaliskuun 11 - 12 viikoilla.

Ylimääräinen kokous pidetåän, kun yhdis$ksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asåa varten
kirjallisestivaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen koko,uksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla
ja kunniajäsenellå yksi äåni. Kannattavalla jäsenelläon kokouksessa'lasnäoio-;a
puheoikeus

Yhdistyksen kokouksen päätökseksitulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
äänistä' Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen iuheenjohtajan äänijvaaleissa
kuitenkin arpa.

1 0. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse niillejäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykseile.
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11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosrkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. vailitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

2 äänter raskrjaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4' hyväksytään kokouksen esityslista

5 . esitetäån til in päätös, vuosikertom us ja tilintarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätÖksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo - ja menoarvio sekä jäsenmaksujen

suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat'

12. Sääntöien muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään

kolmen neljäsösan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava

sääntöjen mu uttamisesta.

päåtös yhdistyksen purkamisesta on myös tehtävä yhdistyksen kokouksessa

vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on

mainittava yhdistyksen purkamisesta

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkamisesta

päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat myös kokouksen

määräämällä tavalla.


