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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Yhdistyksen rekisterinumero on 153200. Säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen 
yhdistysrekisterissä elokuun 19 päivänä 2002. 

1§

Yhdistyksen nimi on ICOMOSin Suomen osasto, ruotsiksi ICOMOS Finska nationalkommittén 
rf,  ja  sen  kotipaikka  on  Helsinki.  ICOMOSin  kansallisena  osastona  yhdistys  noudattaa 
suhteissaan ICOMOSiin (International Council on Monuments and Sites) tämän sääntöjä.

2§

ICOMOSin  Suomen  osaston  tarkoituksena  on  edistää  kulttuurihistoriallisesti  huomattavien 
muistomerkkien  ja  alueiden  tutkimusta,  suojelua  ja  restaurointia  alan  kansainväliseen 
yhteistyöhön liittyen. Tavoitettaan osasto toteuttaa kansainvälisen ICOMOSin osana
1. välittämällä tietoa ICOMOSin toiminnasta ja suosituksista,
2.  osallistumalla  alan  teoreettiseen  ja  käytännolliseen  kehittämiseen  kansallisella  ja 
kansainvälisellä tasolla
3.  ylläpitämällä  yhteyksiä  ICOMOSiin  sekä  muihin  ICOMOSin  kansallisiin  osastoihin  ja 
kansainvälisiin toimikuntiin, Suomessa ja ulkomailla toimiviin rakennussuojelujärjestöihin sekä 
Suomen UNESCO-toimikuntaan,
4. järjestämällä koulutus-, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia.

3§

Yhdistyksen  jäsenet  hyväksyy  yhdistyksen  hallitus.  Jäsenhakemus  on  tehtävä  kirjallisesti. 
Henkilö-,  yhteisö-  ja  kunniajäsenet  ovat  samalla  suostumuksensa  mukaisesti  kansainvälisen 
ICOMOSin jäseniä.
Jäsenet ovat
1. henkilöjäseniä, 
2. yhteisöjäseniä, 
3. kannattaja- ja opiskelijajäseniä, 
4. kunniajäseniä.
Kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen vuosikokous yhdistyksen hallituksen esityksestä edellyttäen, 
että vuosikokouksen päätös on yksimielinen. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle 
tai ilmoitettuaan erosta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsenmaksua ei vuoden loppuun 
mennessä  ole  maksettu,  tai  jos  jäsen  on  toiminut  yhdistyksen  tarkoitusperien  vastaisesti  tai 
muuten vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.



4§

Yhdistyksen  jäseniltä  perittävän  jäsenmaksun päättää  vuosikokous.  Yhdistyksen  jäsenmaksun 
tulee olla vähintään ICOMOSille maksettavan vuotuisen jäsenmaksun suuruinen.

5§

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous, yhdistyksen hallitus ja työryhmät.

6§

Yhdistys  kokoontuu  hallituksen  kutsusta.  Kirjallinen  kokouskutsu  on  postitettava  jäsenille 
vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava 
kutsussa.  Yhdistyksen  kokous  on  myös  kutsuttava  koolle,  jos  vähintään  yksi  kymmenesosa 
yhdistyksen  äänivaltaisista  jäsenistä  sitä  hallitukselta  kirjallisesti  pyytää  tietyn  asian 
käsittelemistä  varten.  Esityksiä  yhdistyksen  kokoukselle  voivat  tehdä  yhdistyksen  hallitus  ja 
yhdistyksen  jäsenet.  Jäsenten  on  jätettävä  esityksensä  kirjallisesti  hallitukselle  viimeistään 
kolmekymmentä  (30)  päivää  ennen  kokousta.  Esityksen  johdosta  on  hallituksen  annettava 
kokoukselle lausuntonsa.

7 §

Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana toimii kokouksen valitsema henkilö- tai kunniajäsen. 
Yhdistyksen kokouksessa ovat  äänivaltaisia henkilöjäsenet,  yhteisöjäsenten viralliset  edustajat 
sekä kunniajäsenet. Yhteisöjäsen saa valtuuttaa yhden edustajan.

Aänestettäessä ratkaisee yhdistyksen kokouksessa yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä 
säännöissä  ole  toisin  määrätty.  Äänten  jakautuessa  tasan ratkaisee  päätöksen se  kanta,  johon 
puheenjohtaja  on  yhtynyt,  vaaleissa  kuitenkin  arpa. Vaalit  on  toimitettava  suljetuin  lipuin. 
Yhdistyksen kannattaja- ja opiskelijajäsenillä, toimihenkilöillä ja tilintarkastajilla on yhdistyksen 
kokouksessa puhevalta.

8§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-maaliskuun aikana. Hallitus määrää tarkemman ajan ja 
paikkakunnan. 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitellään hallituksen kertomus edellisen kauden toiminnasta, tilit ja tilintarkastajan lausunto,
2.  vahvistetaan  tilinpäätös  ja  päätetään  vastuuvapauden  myöntämisestä  tilivelvollisille  sekä 
määrätään jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudet,
3. hyväksytään toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio,
4. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet  tulevalle toimikaudelle,
5. valitaan tulevan toimikauden tilejä tarkastamaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
6. käsitellään muut vuosikokoukselle tehdyt esitykset.

9§

Yhdistyksen  hallituksen  muodostavat  vuosikokouksessa  vuosittain  valitut  puheenjohtaja,  jota 
kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja kahdeksan (8) jäsentä.



10§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos 
ainakin kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja 
tai  varapuheenjohtaja  ja  vähintään  kolme  (3)  hallituksen  jäsentä  on  saapuvilla.  Hallituksen 
kokouksessa ratkaisee äänestettäessä yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§

Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1.  valita  keskuudestaan vuosittain  varapuheenjohtaja,  joka toimii  puheenjohtajana varsinaisen 
puheenjohtajan ollessa estyneenä, 
2.  valita  sihteeri  hoitamaan  yhdistyksen  toimintaa,  taloudenhoitaja  hoitamaan  yhdistyksen 
taloutta ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt sekä asettaa tarvittaessa työryhmiä eri 
kysymysten hoitamista varten,
3. päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta,
4. pitää jäsenluetteloita,
5. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,
6. hoitaa yhdistyksen taloutta ja allekirjoittaa tilinpäätös,
7. valita yhdistyksen edustajat ICOMOSin tieteellisiin komiteoihin määräajaksi,
8. panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset,
9. valmistaa ja esitellä yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat,
10. huolehtia yhdistyksen kannanotoista ja päättää yhdistyksen muusta edustuksesta.

12§

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia sekä harjoittaa 
julkaisu- ja kustannustoimintaa.

13§

Yhdistyksen  nimen  kirjoittavat  hallituksen  puheenjohtaja,  varapuheenjohtaja,  sihteeri, 
taloudenhoitaja tai hallituksen siihen oikeuttama henkilö, kukin yksin.

14§

Yhdistyksen  tilikausi  ja  toimintakausi  on  kalenterivuosi.  Hallituksen  on  jätettävä  edellisen 
tilikauden tilit  riittävän ajoissa tilintarkastajalle, jonka tulee antaa vuosikokoukselle tarkoitettu 
lausuntonsa hallitukselle neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

15§

Näiden sääntojen muuttamiseksi vaaditaan kahden peräkkäisen vähintään kuukauden väliajalla 
pidetyn yhdistyksen kokouksen yhtäpitävät päätökset, joissa muutosehdotusta on kummallakin 
kerralla kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.



16§

Yhdistyksen purkamista koskeva ehdotus on käsiteltävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen 
muutos,  kuitenkin  niin,  että  kolmen  neljäsosan  (3/4)  annetuista  äänistä  on  kannatettava 
purkamisehdotusta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi jäljelle jäävät varat on käytettävä yhdistyksen 
purkamisesta päättävien kokousten mukaisesti yhdistyksen päämääriä edistäviin tarkoituksiin.


