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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Finnwatch ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Finnwatch on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoituksena on edistää
globaalisti vastuullisen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan
yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä niin yksittäisten yritysten
kuin talouden rakenteiden tasolla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tutkimus-,
vaikuttamis-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää
tilaisuuksia. Yhdistys toimii muillakin vastaavilla tavoilla
tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta ja vastaanottaa lahjoituksia. Yhdistys voi harjoittaa
lisäksi sellaista taloudellista toimintaa, joka liittyy välittömästi
sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä
taloudellisesti vähäarvoisena.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen
yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu
noudattamaan näitä sääntöjä.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen
yhteisö tai henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Varsinaisilla jäsenillä ja kannatusjäsenillä 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
kehotuksista huolimatta jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksut

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka
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yhdistyksen vuosikokous vahvistaa vuodeksi kerrallaan molemmille
jäsenryhmille erikseen seuraavasti:

a) Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen kokous päättää perusmaksun suuruuden vuosittain.
Jäsenmaksut on porrastettu seuraavasti:

Maksuluokka 1 Jäsenen edellisen tilikauden tuotot 0 - 10 000 e 1 x
perusmaksu
Maksuluokka 2 Jäsenen edellisen tilikauden tuotot yli 10 000 - 100
000 e 3 x perusmaksu
Maksuluokka 3 Jäsenen edellisen tilikauden tuotot yli 100 000 - 1
000 000 e 5 x perusmaksu
Maksuluokka 4 Jäsenen edellisen tilikauden tuotot yli 1 000 000 e 10
x perusmaksu

b) Kannatusjäsenet

Yhdistyksen kokous päättää jäsenmaksun kannatusjäsenille vuosittain.
1 maksuluokka kaikille kannatusjäsenille.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen
vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 4-6
varsinaista jäsentä sekä 0-4 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus palkkaa yhdistykselle tarvittavan henkilöstön. 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 puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja hallituksen määräämä henkilö, aina kaksi
yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
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Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous, vuosikokous pidetään vuosittain
hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

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 kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitelty hallitukselle.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on edellisen vuoden jäsenmaksunsa
maksaneilla varsinaisilla jäsenillä.

Yhdistyksen kokoukseen jokaisella varsinaisella jäsenellä on oikeus
lähettää yksi edustaja. Kullakin edustajalla on jäsenen maksuluokan
perusteella 1 (maksuluokka 1), 2 (maksuluokka 2), 3 (maksuluokka 3)
tai 4 (maksuluokka 4) ääntä. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistyksen kokoukseen voi
osallistua myös tietoliikenneyhteyden avulla.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.
Ennakkoilmoitus kokouksesta on toimitettava jäsenille viimeistään
kuusi viikkoa ennen kokousta ja kutsu, johon sisältyy lista
käsiteltävistä asioista, vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Ennakkoilmoitus ja kutsu on toimitettava kirjallisesti tai
sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Sääntömääräisen yhdistyksen kokouksen asialista

Sääntömääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:

a) käsitellään toimintakertomus, tilintarkastajien lausunto ja
tilinpäätös
b) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
c) päätetään jäsenmaksujen suuruus
d) päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
e) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut
jäsenet ja varajäsenet
f) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat
g) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokoukseen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä
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kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12. 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 purkautumisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.


