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I LUKU
VERKOSTO
1 §
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on suomeksi Virolaisyhdistysten Verkosto Suomessa,
lyhenne VYVS. Yhdistyksestä voidaan käyttää vironkielisissä
yhteyksissä nimeä Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes, lyhenne
EOVS.
Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä verkostoksi.
Verkoston kotipaikka on Helsinki.
2 §
Verkoston kielet, tarkoitus
Verkoston virallinen kieli on suomi. Verkoston sisäisenä työkielenä
on myös viro.
Verkoston toimintana on edistää ja tukea Suomessa oleskelevien
virolaisten kulttuurisen identiteetin säilyttämistä ja kehittämistä,
virolaisyhdistysten yhteistoimintaa sekä toimia virolaisyhdistysten
valtakunnallisena keskusjärjestönä.
Verkosto järjestää jäsenistölleen kokouksia, esitelmä- ja muita
valistustilaisuuksia, koulutuksia. Verkosto myös julkaisee ja
levittää informaatiota sekä toteuttaa kielen ja kulttuurin
tuntemukseen liittyviä hankkeita ja projekteja.
Seura voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa. Seura voi myöntää
stipendejä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi verkosto seuraa viranomaistoimintaa
ja lainsäädäntöä, antaa lausuntoja ja tekee kannanottoja
lainmuutoksista sekä muusta viranomaistoiminnasta ja kehittää
vironkielistä neuvontapalvelua Suomessa.
3 §
Tarkoitus
Verkoston tarkoituksena on edustaa Suomessa asuvien virolaisten
yhdistyksiä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, tukea Suomen
virolaisyhdistysten yhteistoimintaa ja toimia virolaisyhdistysten
valtakunnallisena keskusjärjestönä.
Verkosto pyrkii parantamaan virolaisvähemmistön asemaa Suomessa ja
edistää Suomessa asuvien virolaisten integroitumista suomalaiseen
yhteiskuntaan. Verkosto tukee virolaisten äidinkielen, identiteetin
ja kulttuurin säilyttämistä ja auttaa Suomessa asuvia virolaisia
säilyttämään yhteytensä Viroon.
4 §
Verkoston toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi verkosto seuraa viranomaistoimintaa
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ja lainsäädäntöä, antaa lausuntoja ja tekee kannanottoja
lainmuutoksista sekä muusta viranomaistoiminnasta ja kehittää
vironkielistä neuvontapalvelua Suomessa.
Verkosto järjestää jäsenistölleen kokouksia, esitelmä- ja muita
valistustilaisuuksia, koulutuksia, matkoja, leiritoimintaa ja
juhlia. Verkosto myös julkaisee ja levittää informaatiota sekä
toteuttaa kielen ja kulttuurin tuntemukseen liittyviä hankkeita ja
projekteja.
Toimintansamahdollistamiseksi verkosto voi hakea ja ottaa vastaan
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
sekä järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, maksullisia
jäsentapahtumia, arpajaisia, myyjäisiä sekä harjoittaa muuta
taloudellista toimintaa, kuitenkin siten, että toiminta ei saa
johtaa voiton tai muun taloudellisen edun hankkimiseen siihen
osallisille eikä se muutenkaan saa johtaa verkoston toimintaa
pääasiassa taloudelliseksi.
II LUKU
JÄSENYYS
5 §
Jäsenyys
Verkoston varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys,
joka hyväksyy verkoston tarkoituksen ja säännöt. Verkoston hallitus
hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. Verkoston hallitus voi
evätä jäsenhakemuksen perustellusta syystä.
Verkoston hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat
erityisesti ansioituneita verkoston toiminnan edistämisessä.
Kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus verkoston kokouksissa,
mutta ei äänioikeutta.
6 §
Jäsenmaksut
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous.
Kunniajäsenet eivät suorita liittymis- tai jäsenmaksuja.
7 §
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota verkostosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
verkoston hallitukselle tai verkoston puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta yleiskokouksessa.
Verkoston hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen on laiminlyönyt
jäsenmaksunsa maksamisen kahtena peräkkäisenä kalenterivuonna tai
mikäli jäsen on vakavasti vahingoittanut verkostoa, sen mainetta tai
sen jäseniä. Erotettavalle jäsenelle on varattava tilaisuus tulla
kuulluksi.
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Erotetulla jäsenellä on oikeus alistaa erottamispäätös
yleiskokouksen päätettäväksi jättämällä kirjallinen valitus
verkoston hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa
erottamispäätöksestä ilmoituksen saatuaan.
Erottaminen tai eroaminen ei vapauta jo erääntyneiden jäsenmaksujen
maksuvelvollisuudesta eikä oikeuta jo maksettujen jäsenmaksujen
palautukseen.
III LUKU
YLEISKOKOUS
8 §
Päätösvalta yleiskokouksessa
Päätösvalta yleiskokouksessa on jäsenyhdistysten edustajilla. Kukin
jäsenyhdistys saa lähettää yleiskokoukseen yhden edustajan.
Yleiskokouksessa on kullakin varsinaisen jäsenen edustajalla yksi
ääni. Äänioikeutta ei kuitenkaan ole niillä varsinaisilla jäsenillä,
jotka ovat laiminlyöneet edellisen vuoden jäsenmaksun maksamisen.
Yleiskokousedustajalla on oltava valtakirja, josta ilmenee hänen
valintansa yleiskokousedustajaksi.
9 §
Aloiteoikeus yleiskokouksessa
Oikeus aloitteiden tekemiseen ja julkilausumien ja kannanottojen
esittämiseen yleiskokouksessa on verkoston hallituksella ja
jäsenyhdistyksillä. Aloitteet sekä julkilausuma- ja
kannanottoesitykset on jätettävä verkoston hallitukselle viimeistään
viisi (5) viikkoa ennen kokousta. Verkoston hallitus antaa
aloitteista sekä julkilausuma- ja kannanottoesityksistä lausuntonsa,
jotka kokousedustajat saavat muun kokousmateriaalin mukana.
10 §
Yleiskokouksen sääntömääräiset kokoukset
Yleiskokous kokoontuu sääntömääräisesti joka vuosi tammitoukokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää verkoston
hallitus.
Sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Esitetään vuosikertomus.
5. Päätetään vuosikertomuksen vahvistamisesta.
6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnan- tai tilintarkastajien
lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä verkoston hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
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8. Valitaan verkoston hallituksen puheenjohtaja seuraavalle
toimikaudelle.
9. Valitaan verkoston hallituksen muut jäsenet seuraavalle
toimikaudelle.
10. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
11. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta.
12. Hyväksytään talousarvio seuraavalle vuodelle.
13. Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa taikka
tilintarkastajaa ja yksi (1) tai kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
taikka -tilintarkastajaa seuraavalle vuodelle.
14. Käsitellään mahdolliset yleiskokouksen julkilausumat, kannanotot
ja aloitteet.
15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli jäsenyhdistys haluaa tuoda asian yleiskokouksen
käsiteltäväksi, on se esitettävä verkoston hallitukselle
kirjallisesti viimeistään viisi (5) viikkoa ennen kokousta.
Verkostohallituksen käsiteltyä asian on ehdotuksen tekijällä oikeus
tulla esittelemään asia yleiskokoukselle.
11 §
Yleiskokouksen koollekutsuminen
Yleiskokous on kutsuttava koolle vähintään neljä (4) viikkoa ennen
kokousta sähköpostitse.
Yleiskokouksen kutsuu koolle verkoston hallitus.
12 §
Ylimääräinen yleiskokous
Ylimääräisen kokouksen voi kutsua koolle myös 1/10 äänioikeutetuista
jäsenistä. Ylimääräinen yleiskokous on pidettävä kahden (2)
kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta yleiskokoukselle.
Ylimääräisessä yleiskokouksessa voidaan päättää vain kokouskutsussa
mainituista asioista. Ylimääräisen yleiskokouksen koollekutsumisessa
noudatetaan näiden sääntöjen 11 § säännöksiä.
13 §
Äänestykset yleiskokouksessa
Mikäli yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ei muuten säädetä,
äänestykset yleiskokouksessa ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestykset toimitetaan käyttäen avointa
äänestystapaa, ellei yksikään edustaja vaadi suljettua
lippuäänestystä, vaalit kuitenkin aina suljettuina.
IV LUKU
VERKOSTON HALLITUS
14 §
Verkoston hallituksen jäsenet
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Verkoston hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan
verkoston puheenjohtajaksi, sekä 4-6 yleiskokouksessa valittua muuta
jäsentä.
Verkoston hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen
varapuheenjohtajan. Sen lisäksi verkoston hallitus valitsee
keskuudestaan tai ottaa ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan
sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii verkoston
ensimmäinen varapuheenjohtaja. Mikäli hänkin on estyneenä, toimii
verkoston toinen varapuheenjohtaja sijaisena.
15 §
Verkoston hallituksen vaali
Verkoston puheenjohtajan vaali toimitetaan yhdellä tai kahdella
kierroksella. Mikäli yksi ehdokas on saanut yli puolet annetuista
äänistä ensimmäisellä kierroksella, valitaan hänet verkoston
puheenjohtajaksi. Muuten toimitetaan toinen kierros kahden eniten
ääniä ensimmäisellä kierroksella keränneen ehdokkaan välillä.
16 §
Verkoston hallituksen toimikausi
Verkoston hallituksen toimikausi on yleiskokousten välinen aika.
17 §
Verkoston hallituksen kokoukset
Verkoston hallitus on kutsuttava koolle, kun puheenjohtaja katsoo
siihen olevan aihetta taikka kun vähintään puolet verkoston
hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.
Verkoston hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
jäsenistä ja puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on
läsnä.
Verkoston hallituksen kokouksiin voidaan verkoston hallituksen niin
päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana.
18 §
Äänestykset verkoston hallituksen kokouksissa
Äänestykset verkoston hallituksen kokouksissa ratkaistaan
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetuissa
lippuäänestyksissä kuitenkin arpa. Äänestykset toimitetaan käyttäen
avointa äänestystapaa. Vaalit toimitetaan aina suljettuina.
V LUKU
NIMENKIRJOITTAMINEN JA TALOUS
19 §
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Nimenkirjoittajat
Verkoston nimen kirjoittavat verkoston puheenjohtaja tai verkoston
varapuheenjohtaja yksin.
20 §
Tilikausi ja tilintarkastus
Verkoston tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen allekirjoittaa
verkoston hallitus.
VI LUKU
ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
21 §
Sääntöjen muuttaminen ja verkoston purkaminen
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai verkoston
purkamisesta.
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä
yleiskokouksessa, joista vähintään toisen on oltava sääntömääräinen,
vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä. Jos
sääntömuutos katsotaan kiireelliseksi vähintään viiden kuudesosan
(5/6) ääntenenemmistöllä, sääntömuutoksesta päätetään samassa
kokouksessa. Tällöin muutosehdotus tulee hyväksytyksi, jos sitä
kiireelliseksi julistamisen jälkeen kannattaa kolmen neljäsosan
(3/4) ääntenenemmistö.
Päätös verkoston purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä
yleiskokouksessa, joista vähintään toisen on oltava sääntömääräinen,
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

