
 
 

Suomalais-Englantilainen kauppayhdistys ry. 

Säännöt 

I Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 

1. Artikla  

Yhdistyksen nimi on Suomalais-Englantilainen kauppayhdistys ry - Finsk Engelska 
Handeslföreningen – The Finnish-British Trade Association ry ja sen kotipaikka on Helsinki.  

 

2. Artikla 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa kaupallisia ja kulttuurillisia siteitä Suomen ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan välillä. Järjestö ei osallistu kaupalliseen eikä poliittiseen toimintaan. Tavoitteensa 

toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita ja järjestää kokouksia, luentoja, tilannekatsauksia ja muita 

tällaisia tapahtumia. 

 

II Yhdistyksen varallisuus 

3. Artikla 

 

Yhdistys saa tulonsa jäsenmaksuista, vapaaehtoisista lahjoituksista ja yhdistyksen jäsenten tai 

muiden sen tarkoituksen kannattajien lahjoituksista. Yhdistyksen varat voidaan käyttää vain sen 

tarkoituksiin. 

 

III Jäsenet 

4. Artikla 

 

Henkilöt, yritykset tai muut oikeuskelpoiset yhdistykset, joilla on liikesuhteita Yhdistyneen 

kuningaskunnan kanssa tai jotka muulla tavoin tukevat järjestön aikomuksia, voivat tulla 

hyväksytyiksi yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi. 

 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet, ja hallituksella on oikeus kieltäytyä uuden jäsenen 

hyväksymisestä sekä aiemmin hyväksytyn jäsenen erottamisesta, jos se katsoo yhdistyksen edun 

sitä vaativan. 

 

5. Artikla 

 

Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat osoittaneet erityistä 

kiinnostusta ja tukea yhdistystä ja sen tarkoituksia kohtaan tai jotka ovat huomattavasti edistäneet 

Suomen ja Ison-Britannian välisestä kaupankäyntiä. 

 

6. Artikla 



 
 

Yhdistyksen varsinainen jäsen maksaa vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää 

varsinainen yhtiökokous.  

 

IV Yhdistyksen kokoukset 

7. Artikla 

 

Yhdistyksen kokouksilla on korkein toimivalta yhdistyksen asioissa. 

 

8. Artikla 

 

Yhdistyksen kokoukset pidetään Helsingissä ja jäsenille ilmoitetaan niistä viimeistään kymmenen 

päivää ennen kokousta (1) vähintään kahdessa Helsingin aamulehdessä (2) koolle kutsu postitse 

kunkin jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai (3) sähköpostilla, joka lähetetään kunkin jäsenen 

ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

 

9. Artikla 

 

Yhdistyksen varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään 30. kesäkuuta, ja jäsenille on 

ilmoitettava kokouksesta edellä mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. 

 

10. Artikla 

 

Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua sen kokouksiin, ja jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä on 

yksi ääni kokouksissa. Jokaisen jäsenen tulisi käyttää ääntään henkilökohtaisesti, mutta 

valtakirjaäänestykset hyväksytään, jos valtakirja on annettu yhdistyksen jäsenelle. Kukin jäsen voi 

antaa enintään kaksi ääntä. Yhdistykset ja säätiöt voivat antaa valtakirjan henkilökuntansa 

edustajalle. 

 

11. Artikla 

 

Yhdistyksen kokousten puheenjohtajana toimii kokouksessa läsnäolijoiden valitsema henkilö. 

 

12. Artikla 

 

Päätöksen tekemiseksi yhdistyksen kokouksissa vaaditaan yksinkertainen äänten enemmistö 

lukuun ottamatta tapauksia: 

 

a) yhtiöjärjestyksen muutos b) yhdistyksen selvitystila tai c) suurimman osan yhdistyksen varoista 

luovuttaminen, 

 

jotka edellyttävät jäsenten vähintään kolmen neljäsosan enemmistöä ehdotuksen puolesta 

kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. 



 
 

13. Artikla 

 

Yhdistyksen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla on oltava seuraavat kohdat: 

 

1) Hallituksen toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta. 2) Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen 

hyväksyminen ja kysymys vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja 

rahastonhoitajalle. 3) Yhdistyksen hallituksen esille ottamat kysymykset. 4) Hallituksen jäsenten 

valinta. 5) Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta. 6) Tarkastajien valinta kokouksen 

pöytäkirjaan. 

 

14. Artikla 

 

Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä siihen 

valitut henkilöt vahvistavat pöytäkirjan. 

 

V Yhdistyksen hallitus 

15. Artikla 

 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään 20 jäsentä. Hallituksen jäsenten 

toimikausi alkaa varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa heidät valitaan, ja päättyy seuraavassa 

varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen useaksi peräkkäiseksi 

toimikaudeksi. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme sen jäsentä sitä kirjallisesti 

pyytää. Hallitus päättää itse toimintasuunnitelmastaan, ja sen kokouksista pidetään numeroituja 

pöytäkirjoja.  

 

Jos hallituksen jäsen eroaa puolivälissä, hänen tilalleen ei valita uutta jäsentä ennen seuraavaa 

varsinaista yhtiökokousta. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. Hallituksen kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella 

ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajalla on ratkaiseva ääni. 

 

16. Artikla 

 

Hallitus, joka on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on läsnä, päättää yhdistyksen asioiden 

hoidosta yhdistyksen sääntöjen ja kokousten asettamissa rajoissa.  

 

Hallitus voi nimittää sihteerin, rahastonhoitajan tai muita toimihenkilöitä.  

 

Hallitus voi myös muodostaa erityisvaliokuntia valmistelemaan poikkeuksellisia asioita yhdistyksen 

toiminta-alueella. Hallituksen tai yhdistyksen jäsenet voivat tulla valituiksi tällaisiin komiteoihin. 

 



 
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Yhdistyksen sihteerille, rahastonhoitajalle tai muille 

toimihenkilöille voidaan kuitenkin maksaa hallituksen määräämä palkkio. 

 

Hallitus ottaa huomioon yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset ja toimittaa ne tarvittaessa 

yhdessä oman lausuntonsa kanssa yhdistyksen kokoukseen. 

 

17. Artikla 

 

Yhdistyksen nimen allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin 

tai kenen tahansa hallituksen jäsenen kanssa. 

 

VI Tilikausi ja tilintarkastus 

18. Artikla 

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 

19. Artikla 

 

Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille viimeistään tilikauden päättymistä seuraavana 30. 

huhtikuuta. Tämän jälkeen tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomus hallitukselle 

viimeistään 31. toukokuuta. 

 

VII Yhdistyksen purkaminen 

20. Artikla 

 

Siinä tapauksessa, että yhdistys päätetään asettaa selvitystilaan, yhdistyksen varoista on 

muodostettava rahasto. Rahastosta kertyneet korot käytetään Suomen ja Britannian 

kauppasuhteiden edistämiseen. Yhdistyksen viimeinen kokous päättää kenelle tämä rahasto 

uskotaan. 

 

 


