RAAMATTU KANSALLE ry
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Nimi ja kotipaikka
1 § Yhdistyksen nimi on RAAMATTU KANSALLE ry. ja kotipaikka Tampere.
Tarkoitus ja toiminnan laatu
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on yhteiskristillisenä järjestönä harjoittaa Raamatun tutkimista sekä tukea
aatteellisesti ja mahdollisuuksien mukaan taloudellisesti raamatunkäännöstyötä päämääränä Raamatun
alkuperäisen ajatuksen mahdollisimman tarkka ilmaiseminen suomen kielellä, kuitenkin niin, että tuloksena on
mahdollisimman hyvä nykysuomi.
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotustilaisuuksia, kokouksia ja juhlia, tekee esityksiä ja
aloitteita, harjoittaa valistus- ja opintotoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa alaansa liittyvää
kustannustoimintaa sekä toimeenpanna rahankeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaiset luvat.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen
toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.
Jäsenet ja yhdistyksen maksut
4 § Yhdistyksen jäseniksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä jokaisen hyvämaineisen ja vakaumukselliseksi
kristityksi tunnetun henkilön, jonka pyrkimyksenä on edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan, joka on
laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen tai joka huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa joko
vaelluksellaan tai muulla tavalla.
5 § Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain yhdistykselle vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, jonka
maksuajan ja -tavan se myös määrää.
6 § Yhdistyksen hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa yhdistyslain 5 §:n määräämällä tavalla.
Hallintoelimet
7 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistystä edustaa, sen asioita hoitaa ja yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää vuosikokouksen valitsema
hallitus.
Yhdistyksen kokoukset
8 § Vuosikokous pidetään vuosittain tammi-maaliskuussa.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus niin päättää tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta pyytää.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun kirjallinen
vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty.
Asia jonka yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti ilmoitettava
yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus.

9 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta julkaisemalla kutsu
Tampereella ilmestyvässä AAMULEHDESSÄ tai lähettämällä kutsu kirjallisena jokaiselle yhdistyksen jäsenelle.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
10 § Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen jäsenellä yksi ääni.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta
muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.
11 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku muu yhdistyksen hallituksen jäsen avaa
kokouksen
2. Valitaan kokoukselle toimihenkilöt:
puheenjohtaja
sihteeri
kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
ja muille tilivelvollisille
8. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta, maksuajasta ja -tavasta
9. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausten
suuruudet
10. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle
11. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan kuluvan
kalenterivuoden tilejä ja hallintoa
12. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärästä
13. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen hallitus
12 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi
(6), enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä sekä 4-6 varajäsentä.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa heti valinnan suorittaneen vuosikokouksen jälkeen ja
päättyy valintaa ensiksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan I ja II varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarpeelliset toimihenkilöt.
13 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jomman kumman varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai jompi kumpi
varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. Varsinaisten jäsenten ollessa estyneitä tulevat varajäsenet
aakkosjärjestyksessä heidän tilalleen.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
14 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai jompi kumpi varapuheenjohtaja ja
sihteeri aina yhdessä.
Tilikausi ja tilintarkastus
15 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen on annettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus tilintarkastajille viimeistään
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
16 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
17 § Yhdistyksen purkautuessa on sen varat luovutettava jollekin oikeuskelpoiselle kristilliselle yhteisölle
purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.

