1
____________________________________________________

Villa Lanten Ystävät – Villa Lantes Vänner ry
SÄÄNNÖT
Vahvistettu vuosikokouksessa 18.3.2021

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
1§
Yhdistyksen nimi on Villa Lanten Ystävät – Villa Lantes Vänner ry.
Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoitus
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Suomen Rooman-instituutin
toimintaa tekemällä tunnetuksi sen tieteellistä tutkimus- ja
koulutustoimintaa julkaisemalla taikka taloudellisesti avustamalla
instituutin toimintaan liittyvää kirjallisuutta.
Yhdistyksen tarkoituksena on hankkia varoja instituutin kurssitoimintaa ja
kirjaston kartuttamista varten.
Yhdistys pyrkii myös edistämään jäsentensä antiikin ja myöhemmän Italian
kulttuurin tuntemusta luentojen, kirjallisuuden ja matkojen avulla.

3§
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, omistaa
kiinteistöjä ja muuta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän
taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä toiminta
muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Yhdistyksen jäsenyys
4§
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsevät Suomen kansalaiset sekä
yhdistyslain rajoittama määrä ulkomaalaisia, jotka hyväksyvät yhdistyksen
tarkoituksen ja jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi.
Yhdistyksellä voi olla tukijäseniä. Heillä ei ole kokouksissa äänioikeutta.
Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, joka
on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta.
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Tuki- ja yhteisöjäsenet hyväksyy myöskin hallitus.
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 yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen
säännöissä mainittua jäsenyyden ehtoa.

5§
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja tukijäsenet sekä yhteisöjäsenet
suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsen-, yhteisö- taikka
tukijäsenmaksun.

Yhdistyksen hallinto
6§
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja yhdistyksen
toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu
vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu yhdistyksen
puheenjohtaja. Hänen lisäkseen hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä.
Heidän toimikautensa kestää kaksi vuotta siten, että puolet on erovuorossa
vuosittain. Erovuoroiset jäsenet määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan.
Se voi asettaa harkintansa mukaisesti avukseen toimikuntia ja ottaa
tarvittavat toimihenkilöt, jotka voivat myös olla hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet jäsenistä ovat kokouksessa saapuvilla.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri, aina kaksi kerrallaan.

Vuosikokous
7§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään kunakin vuonna viimeistään
maaliskuussa. Siinä käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Esitetään hallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta.
Esitetään kertomus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna
ja tilintarkastajien kertomus.
5. Päätetään kalenterivuoden tilien vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.
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6. Päätetään Suomen Rooman-instituutille myönnettävästä avustuksesta.
7. Käsitellään alkaneen toimintavuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio.
8. Päätetään jäsen-, tukijäsen- ja yhteisöjäsenmaksun suuruudesta.
9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja erovuoroisen tilalle.
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
12. Käsitellään muut vuosikokoukselle esitetyt asiat, joista on
kokouskutsussa ilmoitettu.

Muut määräykset
8§
Hallitus toimittaa yhdistyksen vuosikokouskutsun jäsenistölle, joko
kirjeenä, sähköpostilla, yhdistyksen nettisivuilla tai muun
tietoliikenneyhteyden välityksellä. Kutsut on lähetettävä viimeistään 10
päivää ennen kokouspäivää. Vuosikokoukseen on mahdollista osallistua
myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Hallituksen kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja taikka hänen estyneenä
olleessaan varapuheenjohtaja kirjallisella kutsulla taikka kiireellisissä
tapauksissa puhelimitse, sähköpostitse tai muun tietoliikenneyhteyden
välityksellä viikkoa ennen kokousta.

9§
Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kuten vuosikokous.
Se kutsutaan koolle, milloin hallitus pitää sen tarpeellisena taikka vähintään
kaksikymmentä yhdistyksen jäsentä tai vähintään 1/10 yhdistyksen koko
jäsenluvusta sitä vaatii.

10 §
Vuosikokouksessa ja hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat avoimella
äänestyksellä, paitsi vaaleissa suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

11 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä
yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Molemmissa kokouksissa
vaaditaan ehdotuksen hyväksymiseen 2/3 annetuista äänistä.

12 §
Yhdistyksen lopettaessa toimintansa varat luovutetaan Suomen Roomaninstituutin tukemiseen viimeisen yhdistyksen kokouksen lähemmin
määrittelemällä tavalla.

