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Voimassaolevat säännöt: 04.02.2021 10:53:27
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Pipliaseura ry, josta näissä säännöissä
käytetään lyhennystä seura. Seuran nimi on ruotsiksi Finska
Bibelsällskapet rf ja saameksi Suoma Biibbalsearvi rs.
Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena on koko maa.
2 § TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on edistää Pyhän Raamatun levittämistä ja
käyttämistä Suomessa ja muissa maissa yhteistyössä kristillisten
kirkkojen ja yhteisöjen, suomalaisten lähetysjärjestöjen ja
kansainvälisen keskusjärjestönsä Yhtyneiden Raamattuseurojen (United
Bible Societies) kanssa.
3 § TOIMINTA
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
tekee ja tukee kansainvälistä raamattulähetystyötä
harjoittaa Raamatun ja siihen liittyvien julkaisujen kustantamista
tukee ulkomaisten kumppaneidensa, erityisesti Yhtyneiden
Raamattuseurojen jäsenyhteisöjen kehityshankkeita yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden, rauhan ja sovinnon edistämiseksi
kehittää ja tekee tunnetuksi raamattutyöskentelyn ja Raamatun käytön
muotoja
tekee viestintä- ja vaikuttamistyötä
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia,
testamentteja ja vapaaehtoisia tavanmukaisia lain sallimia
kolehteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja
irtainta omaisuutta, toimeenpanna rahankeräyksiä hankittuaan niihin
asianomaisen luvan sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai
ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy seuran tarkoitukseen tai
jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
4 § JÄSENET
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen
kristillinen kirkko tai yhteisö, Suomen ev.-lut. kirkon seurakunta,
oikeuskelpoinen alueellinen pipliaseura, jonka tarkoitus vastaa
seuran tarkoitusta sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
edistää seuran tarkoitusta.
Seuran kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö sekä
oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy ja perittävän vuotuisen
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jäsenmaksun suuruudesta jokaiselle jäsenryhmälle erikseen päättää
hallitus.
Seura voi kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusta ansiokkaasti
edistäneitä henkilöitä. Kunniajäsenet kutsuu vuosikokous hallituksen
esityksestä. Heiltä ei peritä jäsenmaksua.
Seuran entiset yhteisö-, henkilö- ja kunniajäsenet säilyttävät
oikeutensa.
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on 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 mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus
voi päätöksellään katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, kun jäsenmaksu
on suorittamatta kahdelta peräkkäiseltä kalenterivuodelta.
5 § HALLITUS
Seuralla on hallitus, johon kuuluu yhdeksän vuosikokouksen kolmeksi
vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, joista vuosittain on kolmas
osa erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen
korkeintaan yhden kerran peräkkäin. Hallituksen jäseniä valittaessa
tulee ottaa huomioon eri tunnustuskunnat niin, että kuuden jäsenen
tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja kolmen jäsenen
tulee olla muun kuin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä.
Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja varapuheenjohtajan muun kuin
evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.
Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vuosikokouksen suoritettua
valinnan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen
jäsentä sitä kirjallisesti vaatii, jolloin toiminnanjohtajan on
huolehdittava kutsun toimittamisesta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on
läsnä. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään
neljä päivää ennen kokousta.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa
kuitenkin arpa.
6 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
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Hallituksen on lain ja sääntöjen mukaan huolellisesti hoidettava
yhdistyksen asioita. Se vastaa yhdistyksen hallinnon, toiminnan ja
taloudenhoidon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on
huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallituksen
tehtävänä on erityisesti:
nimittää seuralle toiminnanjohtaja, joka toimii seuran työn
välittömänä johtajana 7 §:ssä kuvatulla tavalla sekä päättää
toiminnanjohtajan varahenkilöjärjestelyistä
valvoa toiminnanjohtajan työskentelyä ja yhdistyksen toiminnan
kehittymistä
vahvistaa hallinto- ja taloussääntö
nimetä seuran nimenkirjoittajat
päättää toiminnan keskeisistä tavoitteista ja toimintasuunnitelmista
sekä seurata niiden toteutumista
hyväksyä seuran talousarvio ja seurata sen toteutumista
päättää toiminnan olennaisesta laajentamisesta tai supistamisesta
päättää kiinteän tai muun arvoltaan huomattavan omaisuuden
ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta
päättää velan ottamisesta yhdistykselle sekä omaisuuden
kiinnittämisestä ja tarvittaessa panttikirjan luovuttamisesta sekä
panttaamisesta velan takaisinmaksamisen vakuudeksi
huolehtia yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta ja kokouksissa
käsiteltävien asioiden tarkoituksenmukaisesta valmistelusta sekä
kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanemisesta
hyväksyä tilinpäätös seuran vuosikokouksen vahvistettavaksi
päättää työntekijöiden työsuhteissa noudatettavista yleisistä
ehdoista
asettaa kolmijäseninen, hallituksen alaisena ja sen valvonnassa
toimiva työvaliokunta ja nimetä sille puheenjohtaja sekä asettaa
muita mahdollisesti tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia sekä
vahvistaa niille toimintaohjeet.
käsitellä muut hallitukselle kuuluvat asiat.
7 § TOIMINNANJOHTAJA
Toiminnanjohtaja hoitaa seuran juoksevaa hallintoa, toimintaa,
taloutta sekä varainhoitoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti Toiminnanjohtajan on annettava hallitukselle
ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien
hoitamiseksi.
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Toiminnanjohtaja saa ryhtyä seuran toiminnan laajuus ja laatu
huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos
hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei
voida odottaa aiheuttamatta seuran toiminnalle olennaista haittaa.
Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian
annettava tieto toimista.
Hallitus voi määrätä toiminnanjohtajan tehtävistä tarkemmin
hallinto- ja taloussäännössä.
8 § NIMEN KIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, työvaliokunnan puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja
sekä se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen oikeuttaa, kaikki
aina kaksi yhdessä.
9 § TILINTARKASTUS
Seuralla on yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja
vastaavasti yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Heidän tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Mikäli valitaan
vain yksi tilintarkastaja, on sen oltava tilintarkastusyhteisö.
Tällöin ei valita varatilintarkastajaa.
Tilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja alkaa
vuosikokouksen suoritettua valinnan.
Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
neljä viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
10 § TILIKAUSI
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
11 § KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava
seuran verkkosivuilla tai lähetettävä postitetuilla kirjeillä tai
lähetettävä sähköpostitse viimeistään kolmekymmentä (30) päivää
ennen kokousta.
12 § SEURAN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla.
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään elokuussa
hallituksen määräämänä päivänä ja paikassa.
Asia, jonka seuran varsinainen jäsen haluaa saattaa kokouksen
käsiteltäväksi, on tullakseen käsiteltäväksi kokouksessa
ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti viimeistään kuusikymmentä
(60) päivää ennen kokousta.

Sivu: 5(6)

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Seuran kokouksissa äänioikeus on ainoastaan varsinaisilla jäsenillä.
Alueellisella pipliaseuralla, joka on edellisenä vuotena maksanut
vuosijäsenmaksunsa, on oikeus lähettää kokoukseen yksi äänivaltainen
edustaja jäsenmääränsä kutakin alkavaa satalukua kohti. Muulla
seuran yhteisöjäsenellä, joka on edellisenä vuotena maksanut
vuosijäsenmaksunsa, on oikeus lähettää kokoukseen yksi äänivaltainen
edustaja.
Voidakseen käyttää yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta jäsenen on
ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen hallitukselle
viimeistään kokouskutsussa mainittuun ajankohtaan mennessä.
13 § VUOSIKOKOUS
Vuosikokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa
estynyt hallituksen nimeämä henkilö. Vuosikokouksessa käsitellään
kokouksen järjestäytymisen jälkeen seuraavat asiat:
Esitetään kertomus seuran toiminnasta edelliseltä vuodelta.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä.
Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eronneiden tilalle.
Asetetaan vaalitoimikunta valmistelemaan hallituksen vaalia.
Vaalitoimikunnan toimikausi kestää kolme vuotta.
Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaavasti yksi tai
kaksi varatilintarkastajaa.
Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta.
Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta.
Käsitellään tulevan toiminnan suuntaviivat ja toimintaperiaatteet.
Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
14 § VAALIMENETTELY HALLITUKSEN JÄSENIÄ VALITTAESSA
Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaalissa pohjaehdotuksena
pidetään vaalitoimikunnan tekemää kokonaisesitystä. Jos esitys
hyväksytään, se tulee kokouksen päätökseksi ja asian käsittely
päättyy.
Muussa tapauksessa hallituksen jäsenten vaali toimitetaan suljetuin
lipuin ellei muusta päätetä. Ehdokkaina ovat tällöin kaikki ne,
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joita on asetetussa määräajassa ehdotettu, sekä muut kokouksessa
ehdolle asetettavat henkilöt, joiden kirjallinen suostumus on saatu.
Vuosikokous antaa vaalitoimikuntaa asettaessaan tarkempia määräyksiä
vaalin valmistelemisesta ja suorittamisesta.
15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä kokouksessa
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta.
16§ SEURAN PURKAMINEN JA VAROJEN KÄYTTÖ
Seura voidaan purkaa kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden
väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toisen tulee olla
vuosikokous, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran
purkaminen.
Seuran purkautuessa käytetään sen varat 2 §:ssä mainittuun
tarkoitukseen lopullisen purkamispäätöksen tehneen kokouksen
päätöksen mukaisesti. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat
samaan tarkoitukseen.

