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SUOMEN TEOLOGISEN INSTITUUTIN SÄÄNNÖT (HYVÄKSYTTY KEVÄTKOKOUKSESSA
7.3.2018 JA SYYSKOKOUKSESSA 28.11.2018 sekä Patentti-ja Rekisterihallituksen muutosehdotukset hyväksytty kevätkokouksessa 8.5.2019 ja syyskokouksessa 27.11.2019)

1§

NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen teologinen instituutti ry. (ruotsiksi Teologiska institutet i Finland r.f.). Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§

TARKOITUS JA OPPIPERUSTA
Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa ja edistää teologista opetus- ja tutkimustyötä sekä toimia sen jäsenjärjestöjen yhteistyöelimenä. Instituutti pitäytyy
toiminnassaan Raamattuun ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustukseen.

3§

TARKOITUKSEN TOTEUTTAMISTAVAT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- antaa teologista opetusta teologian opiskelijoille, muille kirkollista alaa
opiskeleville ja teologiasta kiinnostuneille
- tekee teologista tutkimustyötä
- ylläpitää ja kehittää teologista kirjastoa ja lukusaleja
- järjestää koulutuksia, kursseja, tapahtumia ja keskusteluja opiskelijoille, jäsenjärjestöjensä työntekijöille, niiden johdolle, seurakuntien työntekijöille
ja muille teologiasta ja yhdistyksen koulutuksesta kiinnostuneille
- tukee toiminnallisesti jäsenjärjestöjensä työtä, erityisesti niiden teologista
työtä sekä opetus- ja luentotoimintaa
- jakaa apurahoja ja stipendejä teologiseen tutkimustyöhön
- julkaisee ja kustantaa alaansa liittyviä painotuotteita, videoita ja muuta avmateriaalia
- järjestää hengellisiä tilaisuuksia ja tapahtumia seurakunnissa ja kristillisissä
järjestöissä
- ylläpitää yhteyksiä vastaaviin ulkomaalaisiin oppilaitoksiin
- toimii muilla tarkoitustaan edistävillä tavoilla

4§

TALOUDELLINEN TOIMINTA
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja kiinteää omaisuutta,
järjestää myyjäisiä ja arpajaisia sekä luvan saatuaan rahankeräyksiä.
Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä
teologisten ja kristillisten painotuotteiden, videoiden, julkaisujen ja muun vastaavan materiaalin osto- ja myyntitoimintaa.
Yhdistys voi vuokrata toimitilastaan tai mahdollisista kiinteistöistään huonetiloja av-laitteineen kurssitoimintaa ja muita yhdistyksen periaatteisiin sopivia
tilaisuuksia varten. Kiinteistöjä voidaan vuokrata myös asumiskäyttöön.
Yhdistys voi järjestää maksullisia kursseja ja muuta teologista koulutusta.
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Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistyksen toiminta ei tavoittele voittoa tai muuta välitöntä taloudellista hyötyä.
5§

JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi sen hallitus voi hyväksyä yksityisoikeudellisia
oikeuskelpoisia yhteisöjä, yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen
oppiperustan ja tarkoituksen ja voivat allekirjoittaa sen teologisen yhteistoiminta-asiakirjan.
Yhdistykseen voivat liittyä tukijäseniksi yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, yhdistykset, säätiöt sekä luterilaiset seurakunnat.
Yhdistys ylläpitää erikseen luetteloa varsinaisista jäsenistä ja tukijäsenistä.

6§

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Varsinainen jäsen voi erota yhdistyksestä jättämällä kirjallisen eroilmoituksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, jonka se katsoo toimivan
vastoin yhdistyksen tarkoitusta ja oppiperustaa, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella haittaa yhdistyksen
toimintaa tai kahtena peräkkäisenä vuotena jättää maksamatta jäsenmaksun.
Tukijäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen toimistoon. Yhdistyksen hallitus voi erottaa tukijäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai
sen ulkopuolella haittaa yhdistyksen toimintaa tai kahtena peräkkäisenä vuotena jättää suorittamatta tukijäsenmaksun.

7§

JÄSENMAKSU JA TUKIJÄSENMAKSU
Yhdistyksen jäsen- ja tukijäsenmaksun päättää yhdistyksen syyskokous.

8§

YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vähintään viisitoista varsinaista jäsentä ja enintään 20 varsinaista jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Mikäli hallituksen jäsen jättää tehtävänsä ja hänen tilalleen valitaan uusi hallituksen jäsen, uusi jäsen valitaan jatkamaan aiemmin valitun kolmivuotiskautta. Uusi jäsen voidaan valita
yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.
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Uusi hallitus ottaa tehtävät vastaan syyskokousta seuraavan kalenterivuoden
alussa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä kutsuu pöytäkirjanpitäjän. Yhdistyksen pääsihteerillä on puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaaleissa ratkaisee arpa.
Hallitus voi yhdistyksen toiminnan edistämiseksi perustaa tarpeellisia toimielimiä alaisuuteensa. Toimielinten jäsenet valitsee hallitus. Hallitus valitsee ja kutsuu yhdistyksen vakinaiset työntekijät.
9§

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään huhti-toukokuussa (kevätkokous) ja
marras-joulukuussa (syyskokous). Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään,
jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/3 yhdistyksen varsinaisista jäsenistä pyytää sitä hallitukselta kirjallisesti kerrottua ja määrättyä tarkoitusta varten.
Kutsu yhdistyksen kokouksiin annetaan vähintään kolmea viikkoa ennen kokousta postittamalla paperi- tai sähköpostina kokouskutsu yhdistyksen varsinaisille jäsenille sekä julkaisemalla kokouskutsu Kulmakivi- tai muussa yhdistyksen
varsinaisen kokouksen päättämässä lehdessä.

10§

PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÖ KOKOUKSESSA
Yhdistyksen kokouksessa ovat äänivaltaisia varsinaisina jäseninä olevien yhteisöjen, yhdistysten ja säätiöiden edustajat, joita kukin yhteisö, yhdistys ja säätiö
lähettää enintään kolme ja joilla kullakin on yksi ääni. Tukijäsenet eivät ole äänivaltaisia. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näissä
säännöissä määrätä toisin. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy.
Äänestys toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku äänivaltainen jäsen vaatii sitä.
Hallituksen on valmisteltava aloitteet kokoukselle. Jos varsinainen jäsen haluaa
jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, sen on ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta.

11§

VARSINAISISSA KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhdistyksen kevätkokouksessa
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

4 (4)

-

valitaan kaksi äänenlaskijaa
todetaan kokouksen osanottajat, sen laillisuus ja päätösvaltaisuus
vahvistetaan kokouksen työjärjestys
esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna
ja päätetään sen hyväksymisestä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- valitaan kaksi äänenlaskijaa
- todetaan kokouksen osanottajat, sen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys
- hyväksytään toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavaa vuotta varten
- valitaan hallituksen erovuoroisten tilalle varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
- valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden toimintaa, tilejä ja hallintoa
- päätetään jäsen- ja tukijäsenmaksun suuruudesta
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12§

NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
pääsihteeri tai joku muu hallituksen määräämä toimihenkilö, kaksi yhdessä.

13§

TILI- JA TOIMIKAUSI
Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Tilit ja toimintakertomus on annettava maaliskuun loppuun mennessä toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa niistä lausunto hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

14§

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa tai yhdistys purkaa, jos tätä koskevaa
ehdotusta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä
yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.

15§

VAROJEN KÄYTTÖ JOS YHDISTYS PURKAUTUU TAI LAKKAUTETAAN
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava yhdistyksessä varsinaisina jäseninä oleville yhteisöille, yhdistyksille ja säätiöille mikäli
mahdollista käytettäväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla
lähetystyöhön.

