
SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen intiaaniyhdistys ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on valtakunnallisena järjestönä
1. tehdä tunnetuksi Amerikan mantereen alkuperäiskansoja  heidän

historiaansa, kulttuureitaan ja nykypäiväänsä
2. tukea yhteistyötä näiden kansojen kanssa
3. tukea näiden kansojen toimintaa heidän oikeuksiensa tunnustamiseksi ja

kulttuuriensa säilyttämiseksi
4. edistää ja tukea erityyppisistä Amerikan mantereen alkuperäiskansoihin

kohdistuvaa mielenkiintoa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. levittää asiallista tietoa Amerikan mantereen alkuperäiskansoista mm.

julkaisutoiminnalla sekä järjestämällä esitelmätilaisuuksia ja kursseja
2. tiedottaa jäsenilleen näihin kansoihin liittyvistä tapahtumista
3. järjestää jäsenilleen erilaista Amerikan mantereen alkuperäiskansoihin 

heidän historiaansa, kulttuureihinsa ja nykypäiväänsä  liittyvää toimintaa

3§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä harjoittaa
taloudellisesti vähäarvoisena pidettävää elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka
välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

4 § Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi henkilön
tai yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi
yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen
yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Hallitus voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

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

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

6 § Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain
jäsenmaksut, joiden suuruus määritetään yhdistyksen kokouksessa.
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

7§ Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jossa kullakin
henkilöjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni ja jossa
yhteisöjäsenen äänivaltaa käyttää yksi edustaja, jolla on yksi ääni.
Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

8 § Kutsut yhdistyksen kokouksiin lähetetään kirjallisesti yhdistyksen jäsenille
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsun yhteydessä on asialista
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

9 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä
päivänä marraskuussa. Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle yhdistyksen
ylimääräisen kokouksen. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle myös
silloin, kun 1/10 jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta tietyn
asian käsittelyä varten.

10 § Yhdistyksen marraskuisessa vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä yksi pöytäkirjan

tarkastaja ja tarvittaessa yksi ääntenlaskija
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään työjärjestys
5. tarkastetaan ja hyväksytään hallituksen edelliseltä toimikaudelta laatima

toimintakertomus
6. vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös ja päätetään tili- ja

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio

seuraavaksi toimikaudeksi sekä vahvistetaan seuraavan vuoden
jäsenmaksut

8. valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet

9. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
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10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä ellei laista tai näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä
tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi
henkilövaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

12 § Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.

13 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6)
jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja tarpeen mukaan erilaisia
toimikuntia. Hallitus voi nimetä toimikuntiin myös henkilöitä, jotka eivät ole
hallituksen jäseniä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri
kaksi yhdessä.

15 § Yhdistyksen tilikausi on lokakuun alusta syyskuun loppuun. Tilit,
toimintakertomus ja muuta yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen
lokakuun 15. päivää annettava yhdistyksen tilintarkastajille, joiden tulee antaa
tarkastuskertomuksensa hallitukselle lokakuun 31. päivään mennessä.
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16 § Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen
kokouksessa, joiden välillä on vähintään 14 päivää. Päätös astuu voimaan, jos
molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään 5/6 kaikista
äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.


