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ITALIA-klubin säännöt  
 
 
 
1.  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
  Yhdistyksen nimi on ITALIA-klubi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kieli on 
 suomi. 
 
2. Tarkoitus ja toimintamuodot 
 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Italian kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemusta, 
 kulttuuri- ja virkistystoimintaa sekä italian kielen opiskelua.  
 

Lisäksi klubin tarkoituksena on edistää italialaisen klubikirjailijansa Marco Vichin 
 tuotannon tuntemusta Suomessa. 
  
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää Italiaan liittyviä kulttuuritapahtumia, 
 osallistuu kulttuuritapahtumiin, tiedottaa kulttuuritapahtumista jäsenilleen, pitää kirjapiiriä 
 ja julkaisee jäsenlehteä.  
  
 Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksua ja järjestää varainkeräystä. 
 Yhdistys voi  tarkoituksena toteuttamiseksi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja 
 jälkisäädöksiä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 
 
3. Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai 
 oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.  Kannattavaksi jäseneksi 
 voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea 
 yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.  Yhdistyksen  jäsenet hyväksyy hallitus. 
 Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi  voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen 
 kokouksessa kutsua henkilö, joka on  huomattavasti  edistänyt ja tukenut yhdistyksen 
 toimintaa.  

 
4.  Jäsenmaksu 

Jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksua päättää yhdistyksen 
 vuosikokous, joka määrää vuosijäsenelle vuosijäsenmaksun ja ainaisjäsenelle kertakaikkisen 
 jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

 
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen 

 yhden (1) vuoden ajalta. 
 

5. Hallitus 
 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 

2-5 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus 
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet 
sen jäsenistä sitä vaatii.  
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 Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.  Asiat ratkaistaan ehdottomalla äänten 
enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 
kuitenkin arpa.  

 
6.  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina 
 yhdessä tai hallituksen valtuuttama henkilö yksin. 
 
7.  Tilikausi 
 Yhdistyksen tilikausi on 1.8 – 31.7. 
 
8. Yhdistyksen kokoukset 
 Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elo-
 marraskuussa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin 
 määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.  Äänten mennessä 
 tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
9.  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta 
 ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 
 
10. Vuosikokous 
 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja 

varatilintarkastaja 
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.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.  Yhdistyksen tullessa 
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  


