HELSINGIN FREELANCENÄYTTELIJÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS
1.1 Yhdistyksen nimi on Helsingin freelancenäyttelijäyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on
Helsingin kaupunki.
1.2 Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry:n, josta
jäljempänä käytetään nimeä Suomen Näyttelijäliitto, alaosastona Suomen näyttämötaiteen
kehittäminen, jäsenten henkisen ja aineellisen tason kohottaminen, sekä yhteisymmärryksen
lujittaminen näyttelijän ja yleisön kesken.
1.3. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys seuraa teatterialan kehitystä koti- ja ulkomailla, harjoittaa
julkaisutoimintaa, järjestää kokous-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, järjestää tilaisuuden
ammattitaidon laajentamiseen, edustaa jäseniän suhteissa muihin taidealan yhteenliittymiin, sekä
ryhtyy muihin näyttelijäkunnan etujen valvomista ja yhteisten pyrkimysten edistämistä tarkoittaviin
toimenpiteisiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja /tai
ravitsemisliiketoimintaa enintään yhdessä liikepaikassa ja /tai järjestämissään tilaisuuksissa.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi järjestää taide- ja huvitilaisuuksia sekä arpajaisia.
Tarvittaessa yhdistys hankkii tarvittavan luvan toimintaansa varten
2§ JÄSEN
2.1 Jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Suomen Näyttelijäliitto ry:n varsinainen tai koe tai
opiskelijajäsen.
2.2 Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.
2.3. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
3 § JÄSENMAKSUT
Yhdistyksellä on oikeus periä jäsenmaksua, jonka suuruuden syyskokous määrää. Yhdistyksen
kokous voi myös määrätä suoritettavaksi ylimääräisiä maksuja. Mikäli jäsen pitempiaikaisen
sairauden, opiskelun tai muiden hänen taloudellisen asemansa heikentävien syiden vuoksi haluaa
vapautusta jäsenmaksuista, hänen tulee esittää tästä perusteltu hakemus yhdistyksen hallitukselle,
joka voi vapauttaa henkilön jäsenmaksujen suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.
Eläkkeelle siirtyneet, jo jäsenenä olleet jäsenet, eivät ole velvoitettuja maksamaan jäsenmaksua.
4§ JÄSENTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Yhdistyksen jäsen on velvollinen vastaanottamaan hallituksen tai yhdistyksen kokouksen hänelle
uskomat tehtävät, ellei hänellä ole esittää hyväksyttävää perustelua kieltäytymiselleen.

5§ JÄSENTEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
5.1 Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
5.2. Suoritetut jäsenmaksut jäävät yhdistykselle.
5.3. Jäsen voi kuulua samaan aikaan myös toiseen näyttelijäyhdistykseen.
5.4. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän toimii vastoin yhdistyksen tai Suomen
Näyttelijäliiton päätöksiä tai sääntöjä, tai jos hän menettelyllään vaikeuttaa yhdistyksen tai Suomen
Näyttelijäliiton toimintaa tai jos hän julkisesti herjaa tai solvaa yhdistystä tai sen jäsentä tai eroaa
Suomen Näyttelijäliiton jäsenyydestä.
5.5. Erottamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä ja lisäksi vaaditaan, että kaksi
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattaa erottamista.

6§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
6.1 Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää kokous, jossa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen
kokouksessa ei saa äänestää valtakirjalla.
6.2 Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous lokamarraskuussa. Kokouksesta on ilmoitettava ainakin kaksi (2) viikkoa aikaisemmin. Kokouksesta
ilmoitetaan julkaisemalla ilmoitus Suomen Näyttelijäliiton jäsenlehdessä tai toimittamalla
kokousilmoitus joko sähköpostitse tai kirjeenä.
6.3 Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tarpeen vaatiessa tai milloin
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokouksesta
ilmoitetaan tällöin samalla tavalla kuin yhdistyksen varsinaisista kokouksista.
6.4. Kokouksen avaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokous valitsee
itselleen puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Sihteeri pitää kokouksessa
perusteltua päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) esitellään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
edelliseltä toimintavuodelta
b) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
c) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) määrätään seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus
b) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi
c) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa, sekä hallituksen varsinaiset
ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Näiden tulee olla Suomen Näyttelijäliiton varsinaisia jäseniä.
d) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavalle vuodelle
e) valitaan suomen Näyttelijäliiton liittokokoukseen vähintään kaksi edustajaa ja huolehditaan
liiton sääntöjen mukaisesti, että mikäli mahdollista kaksi (2) jäsentä yhdistyksen jokaista
alkavaa kymmentä varsinaista jäsentä kohti on liittokokouksessa läsnä.
f) valitaan Suomen Näyttelijäliiton liittokokoukseen valtuuston jäsenten vaaliin
edustajaehdokkaat huomioon ottaen, että edustus liiton valtuustossa suhteellisesti
vastaa näyttelijäyhdistyksen jäsenistön kokoonpanoa.
g) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
6.5 Asia, jota kokouskutsussa ei ole mainittu, siirretään seuraavaan yhdistyksen kokoukseen, ellei
vähintään kolme neljäsosaa ¾) kokouksen läsnä olevista katso asiaa kiireelliseksi, kuitenkin ottaen
huomioon yhdistyslain 24§ määräykset.
7§ HALLITUS
7.1 Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 3 ja enintään
10 varsinaista jäsentä, sekä 0-2 varajäsentä. Puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten
toimikausi on kaksi vuotta
7.2 Hallituksen jäsenistä on, puheenjohtajaa lukuun ottamatta, vuosittain erovuorossa 1-5
varsinaista jäsentä, sekä 0-1 varajäsen.
7.3. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää keskuudestaan kuhunkin
kokoukseen sihteerin.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsumana.
7.5. Hallitus on kutsuttava koolle, mikäli puolet (½) hallituksen jäsenistä sitä ilmoittamansa
tarkoituksen vuoksi pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
sekä vähintään puolet (½) hallituksen muista jäsenistä on läsnä)
7.6 Erimielisyyden sattuessa ratkaistaan asiat äänestyksellä, Äänten mennessä tasan, tulee
päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.
7.7. Hallituksen kokouksista pidetään perusteltua päätöspöytäkirjaa, joka tarkastetaan seuraavassa
kokouksessa.

7.8. Hallituksen tehtävä on:
a) toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
b) Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa sille esitettävät asiat ja valvoa kokousten
tekemien päätösten noudattam
c) valita keskuudestaan varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan
d) vastata yhdistyksen omaisuuden hoidosta ja valvoa jäsenluettelon pitämistä
e) edustaa yhdistystä
f) valita yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää heidän palkkioistaan
g) tehdä yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset sekä laatia toimintasuunnitelma ja
talousarvio
7.9. Hallitus voi nimetä keskuudestaan tai kutsumistaan asiantuntijoista erillisiä toimikunta sekä
projektikohtaisia työryhmiä ja määrätä niiden kokoonpanon, toimiajan ja tehtävän.
8§ NIMENKIRJOITUS
Yhdistyksen nimen kirjoittava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kukin heistä yhdessä
taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa. Hallitus voi oikeuttaa toimihenkilön juoksevissa asioissa
allekirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.
9§ TALOUS
9.1 Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksulla, toiminnan tuotoilla sekä saatavilla
lahjoituksilla ja avustuksilla. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä,
omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna arpajaisia asianmukaisella luvalla ja kerätä
asianmukaisella luvalla varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi.
9.2. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi
10§ SÄÄNTÖJEN MUUTOS JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
10.1 Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskevat ehdotukset on tehtävä
kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle.
Ehdotuksen hyväksymiseen tarvitaan kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistö sekä sääntöjen
muutokselle Suomen Näyttelijäliiton hyväksyminen.
10.2 Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Suomen Näyttelijäliiton hoitoon.
Jollei uutta samanlaista yhdistystä vuoden kuluessa perusteta, luovuttaa Suomen Näyttelijäliitto
varat Teatteritaiteilijoiden Tukisäätiölle tai siihen verrattavaan.
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