
TULEVAISUUDEN YSTÄVÄT ry --- FRAMTIDENS VÄNNER rf 
SÄÄNNÖT 
 
1 § Yhdistyksen nimi on Tulevaisuuden Ystävät, ruotsiksi käännettynä Framtidens Vänner. 
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 
 
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on luoda ja syventää keskustelua maan tilasta ja tulevaisuuden 
vaihtoehdoista sekä muodostaa edellytyksiä 
yhteisten ongelmiemme ratkaisemiseksi. 
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää seminaareja sekä erilaisia tilaisuuksia, jotka tukevat 
yhdistyksen tarkoitusta, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä osallistuu tarkoituksensa 
mukaiseen kokeilu- ja tutkimustoimintaan. 
 
3 § Yhdistyksen jäseneksi voi pyrkiä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 
Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen 
henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka kannattaa yhdistyksen 
tarkoitusta. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. 
 
Jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. 
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa 
maksamatta kolmen vuoden ajalta. 
 
4§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 10 - 20 jäsentä. 
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, 1-2 varapuheenjohtajaa sekä nimittää 
taloudenhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta 
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 5 hallituksen jäsentä sitä vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja 
sekä vähintään 5 jäsentä ovat paikalla. 
 
5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai 
sihteeri kukin yksin tai hallituksen määräämä muu yhdistyksen toimihenkilö yksin. 
 
6 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tai 
toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. 
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen 
kertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 
 
7 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. 
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta lähettämällä kirjallinen 
kutsu kullekin jäsenelle. 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun 
loppua. 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus; 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa; 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys; 



5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto tai toiminnantarkastajien 
kertomus; 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille; 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet; 
8. valitaan hallituksen jäsenet; 
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille yksi tai kaksi varamiestä; 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
11. Kokouksen päättäminen. 
 
8 §  
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 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 
käytetään varat samaan tarkoitukseen. 
 
Sivun tekninen päivitys 2.1.2006 
Oikeusministeriö on hyväksynyt Tulevaisuuden Ystävät yhdistysrekisteriin 1.12.1986 
rekisterinumerolla 146 281. Sääntöjen muutos on rekisteröity 5.1.1996. 
Yhdistyksen Y-tunnus 1456440-5 
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