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KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY
SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry ja sen kotipaikka on Vaasa.
Yhdistyksen epävirallinen ruotsinkielinen nimi on Internationella kultursällskapet Mira.
Ulkomaisissa yhteyksissä käytetään epävirallista nimitystä Mira International Culture Society.
Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan seuraksi.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Seuran tarkoituksena on
- edistää eri kulttuuritaustaisten ihmisten näkyvyyttä ja kuuluvuutta yhteiskunnassa
- toimia yhdyssiteenä eri kulttuuritaustaisten ihmisten välillä, luoda edellytyksiä heidän
keskinäiseen vuorovaikutukseensa ja yhteiseen toimintaansa sekä edistää kulttuurin monimuotoista
harjoittamista
- lisätä suomalaisten ja ulkomaalaisten yhteistyötä toistensa kulttuurien rikastuttamiseksi
- edistää yhteiskunnan toimivaa monikulttuurisuutta
- toimia yksilöjen ihmisoikeuksien ja eri yhteisöjen kulttuuriperintöjen säilymisen puolesta
edistämällä suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja yhteistoimintaa eri kansallisuuksien välillä
- edistää kansainvälistä verkostoitumista.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
- järjestää esityksiä, konsertteja ja kerhotoimintaa ja tarkoitustaan tukevia keskustelu-, koulutus- ja
kulttuuritilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
- tekee jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella seuran tarkoitusperiä edistävää valistustyötä
- ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin asioihin tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla
lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille
- edustaa jäsenistöä sitä koskevan päätöksenteon valmistelussa, kun kyse on kulttuurien
vaalimisesta tai ihmisoikeuksista
- kehittää ja edistää yhteydenpitoa ja kanssakäymistä kotimaassa ja ulkomailla olevien
kulttuurijärjestöjen kanssa
- Ylläpitää ja kehittää kansainvälisen toimintakeskuksen Monikulttuurikeskus Miratalon toimintaa.
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Toimintansa tukemiseksi seura voi
- järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä maksullisia kulttuuritilaisuuksia
ja harjoittaa maksullista julkaisutoimintaa
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
- hankkia varoja ansiotoiminnalla, joka välittömästi liittyy seuran tarkoituksen toteuttamiseen taikka
jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
3. Jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai rekisteröity yhdistys joka
hyväksyy seuran tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran johtokunta.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta
tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on seuraan liittymällä sitoutunut tai
on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä
laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
6. Johtokunta
Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä
vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja vähintään nolla (0) ja
enintään (10) varajäsentä.
Johtokunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
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Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri tai
johtokunnan määräämät henkilöt, kukin yksin.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille /
toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.
9. Seuran kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Seuran kevätkokous pidetään helmi- tai maaliskuussa ja syyskokous syys- tai lokakuun aikana
johtokunnan määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä
johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
johtokunnalle.
Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Varsinainen jäsen, joka on
suorittanut erääntyneen jäsenmaksun, on äänivaltainen. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus.
Kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana. Johtokunta päättää milloin tällainen kokousmenettely on mahdollinen ja siitä
ilmoitetaan jäsenille kokouskutsussa.
Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Seuran kokousten koollekutsuminen
Johtokunnan on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen

5
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä,
sähköpostitse tai seuran kotisivuilla.
11. Varsinaiset kokoukset
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet.
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa / toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat /
toiminnantarkastajat.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.
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