Y-tunnus 1880293-3
FOUR WINDS TUKI ry, FOUR WINDS STÖD rf SÄÄNNÖT

1§

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf. Sen kotipaikka
on Helsinki. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen.

2§

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoitus on Four Winds toiminnan aatteellinen ja taloudellinen
tukeminen ja kehittäminen. Four Winds on toimintaa, jolla halutaan löytää
alkuperäiskansojen henkisen perinteen pohjalta ratkaisuja nykyihmisen ja
hänen kuormittamansa maapallon ongelmiin sekä edistää yksinkertaista tapaa
elää sopusoinnussa luonnon kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa luento-, seminaari- ja
julkaisutoimintaa, järjestää kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä, opintomatkoja
jäsenilleen, antaa lausuntoja ja jakaa palkintoja, stipendejä ja
toimintatarkoitukseensa liittyviä apurahoja.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa testamentteja ja
lahjoituksia sekä avustuksia yleisistä varoista samoin kuin omistaa ja hallita
kiinteää ja irtainta omaisuutta ja toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan
arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä toteuttaa myös muuta sen
toimintatarkoitusta tukevaa vastaavanlaista varainhankintaa.

3§

Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sellaiset oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt ja
yksityishenkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja
jotka toiminnallaan haluavat tukea ja edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat
ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.
Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.
Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen
hallituksesta. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka laiminlyö
jäsenmaksun suorittamisen, vahingoittaa toiminnallaan yhdistystä tai
toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta. Yhdistys voi katsoa jäsenen
eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta
vuodelta maksamatta.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun (poistettu liittymismaksu)
suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

4§

Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi (6-8) jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen
jäsenistä on vuorotellen vuosittain erovuorossa.
Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan sekä sihteerin ja tarvittaessa muita
toimihenkilöitä, ja voi, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, asettaa
työvaliokuntia.
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. (aiemmin: puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä vähintään puolet muista jäsenistä ovat läsnä). Äänestykset ratkaistaan
ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai hallituksen erikseen
oikeuttaman henkilön kanssa.

6§

Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7§

Yhdistyksen kokouskutsu ja kokoukset
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostilla,
yhdistyksen kotisivuilla tai kirjallisesti. Yhdistyksen vuosikokous pidetään
vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-helmikuussa.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tain vähintäin 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti anoo ilmoittaen minkä asian he haluavat käsittelyyn.

8§

Yhdistyksen päätökset
Yhdistyksen päätökseksi tulee ellei säännöissä toisin ole määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä
tasan henkilövaalissa ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee
kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 §.

Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun
suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja.
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.

10 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.
Jos yhdistys päätetään purkaa, käytetään varat ja omaisuus yhdistyksen
tarkoitusperiä edistävään toimintaan, joka lähinnä vastaa näiden sääntöjen 2
§:ssä mainittua yhdistyksen tarkoitusta, purkamisesta päättäneen yhdistyksen
kokouksen päättämällä tavalla. Muutoin yhdistyksen purkamisesta
menetellään kuten tämän pykälän 1 momentissa on määrätty.

