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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Zjednoczenie Polskie w Helsinkach ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
2. Yhdistyksen tarkoituksena on:
Suomessa asuvien puolalaisten yhteenkuuluvuuden luominen, tukeminen ja vahvistaminen
kansallisella ja kulttuurisella toiminnalla.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistyksen varsinaista toimintaa on:
a) tilojen hankinta yhdistyksen toimintaan sekä säännöllisiin kokouksiin,
b) kirjaston sekä aikakausilehtien hankinta,
c) tapahtumien, esitelmien, konserttien, teatteriesitysten ja juhlien järjestäminen,
d) Puolan kielen, historian ja nykyhetken-kurssien järjestäminen,
e) esitteiden ja kirjoitusten julkaisu,
f) yhteistoiminta ja yhteydenpito vastaavien yhdistysten kanssa ulkomailla.
3. Omaisuus
Yhdistyksellä on oikeus omistaa sekä kiinteää omaisuutta, että irtaimistoa: tuotolla edesautetaan
yhdistyksen tavoitteita.
4. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Uudella jäsenellä pitää olla yhdistyksen
kahden jäsenen suositus, ennen kuin jäsen voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseneksi.
5. Yhdistyksen toimielimet
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous, hallitus ja toiminnantarkastajat.
6. Yhdistyksen kokouksen asialista
Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidetään viimeistään helmikuun aikana. Vuosikokous on
päätösvaltainen, kun vähintään kolmasosa yhdistyksen rekisteröidyistä jäsenistä on läsnä. Mikäli
läsnä ei ole tarvittavaa määrää jäseniä, järjestetään uusi kokous, joka kutsutaan koolle
lainmukaisesti. Tämä kokous on päätösvaltainen riippumatta siitä, kuinka monta jäsentä osallistuu.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) esitetään hallituksen vuosikertomus, tilintarkastuskertomus, sekä tilinpäätös edelliseltä
kalenterivuodelta (toimintakaudelta),
b) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille,
c) joka toinen vuosi valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme
varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä seuraavaksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi,
d) toiminnantarkastajien valinta,
e) päätetään jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta.
7. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään
helmikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
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Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
8. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen on noudatettava lakia, yhdistyksen sääntöjä sekä
tarkkaan noudatettava yhdistyksen kokouksen ohjeita. Hallitukseen kuuluu joka toinen vuosi
vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme varsinaista jäsentä ja 2
varajäsentä. Varajäsen osallistuu hallituksen toimintaan varsinaisen jäsenen sijalla, kun joku
varsinaisista jäsenistä on estynyt osallistumaan hallituksen toimintaan. Hallitus on päätösvaltainen,
kun vähintään kolme hallituksen jäsentä on paikalla. Hallituksen päätös edellyttää, että vähintään
kolme hallituksen jäsenistä on yksimielisiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään
kerran kuussa. Hallituksen käsittelemät asiat ja päätökset ovat kirjattava pöytäkirjaan.
9. Toiminnantarkastajat ja tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen toiminnantarkastajia valitaan 2. Heidän tehtävänä on valvoa yhdistyksen hallitusta.
Toiminnantarkastajat valvovat yhdistyksen varojen hoitoa, tehtävien hoitoa, lakia yhdistyksen
sääntöjä noudattaen. Myös yhdistyksen kokouksen ohjeiden sekä yhdistyksen edun huomioon
ottamista seurataan. Näin ollen toiminnantarkastajilla on niin halutessaan oikeus tutustua
yhdistyksen tileihin ja asiakirjoihin. Toiminnantarkastajat kokoontuvat tarpeen vaatiessa ja
kokoukset ovat kirjattava pöytäkirjaan. Varsinaisen vuosikokoukseen on toiminnantarkastajien
laadittava kirjallinen selitys yhdistyksen toiminnantarkastuksesta ja varainhoidosta edelliseltä
kalenterivuodelta.
10. Jäsenen erottaminen
Yhdistyksen jäsenellä on niin halutessaan oikeus erota yhdistyksestä. Erosta on ilmoitettava
hallitukselle kirjallisesti. Yhdistyksen hallituksella on oikeus välittömästi erottaa yhdistyksen jäsen,
joka ei ole kahteen vuoteen maksanut jäsenmaksuaan tai hän on muutoin rikkonut yhdistystä
vastaan tai vahingoittanut yhdistyksen mainetta. Mikäli yhdistyksen jäsen ei tyydy hallituksen
päätökseen erottamisesta, on hänellä oikeus saada erottamisensa tutkituksi yhdistyksen
kokouksessa. Hallitus ilmoittaa yhdistyksestä eronneiden ja erotettujen jäsenten nimet seuraavassa
yhdistyksen kokouksessa.
11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemää vuorokautta ennen
kokousta jokaiselle rekisteröidylle jäsenelle postitettavalla kirjeellä. Kutsu voidaan lähettää myös
sähköpostitse. Muut kutsut ja ilmoitukset pitää toimittaa yhdistyksen jäsenille samalla tavalla.
12. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen, kaksi yhdessä.
13. 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.

