
Suomen UNIMA r.y. 
Säännöt 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Suomen UNIMA r.y. Yhdistyksen kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja sen toimialueena koko Suomi. 
 

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
Suomen UNIMA r.y. on aatteellinen yhdistys, joka suomalaisena keskuksena kuuluu kansainväliseen nukketeatteriliittoon 
UNIMAAN (Union Internationale de la Marionnette). UNIMA toimii kansainvälisenä nukketeatterialan keskusorganisaationa, 
joka kuuluu UNESCO:n alaiseen teatteriliittoon ITI:n  (International Theatre Institute) ja tässä tarkoituksessa Suomen UNIMA 
r.y. huolehtii kaikista tästä jäsenyydestä johtuvista tehtävistä. Yhdistys noudattaa kansainvälisen UNIMAN 
toimintaperiaatteita ja sääntöjä (liite 1) ottaen huomioon näiden sääntöjen määräykset, sekä edustaa suomalaisen 
nukketeatterin päämääriä kansainvälisen UNIMAN toiminnoissa. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nukketeatteria eri tavoin Suomessa ja ulkomailla sekä kehittää nukketeatterialan 
kansainvälistä yhteistyötä. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja koulutustoimintaa 

 edustaa jäsenistöään kulttuuripolitiikkaa ja erityisesti nukketeatteria koskevissa ratkaisuissa 

 toimii yhteistyössä alan koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa 

 perustaa työryhmiä ja toimikuntia 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 

 kantaa jäsenmaksua 

 vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 

  omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä omaisuutta ja arvopapereita 

  panna asianomaisella luvalla toimeen arpajaisia, rahankeräyksiä ja ohjelmallisia tilaisuuksia 

  sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. 
 
Yhdistyksen toiminta ei saa muodostua voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimiseksi siihen osallistuville tai 
muutenkaan pääasiallisesti taloudelliseksi. 
 

3 § JÄSENET 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen sen päämääristä kiinnostunut ammatikseen nukketeatteria tekevä, 
harrastava, tutkiva, opetus- ja kasvatustyössä nukketeatteria käyttävä henkilö sekä nukketeatterin edistämisestä 
kiinnostunut muu henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös 
oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä opiskelijan, joka opiskelee päätoimisesti 
yhdistyksen edustamalla toimialalla. Tukijäsenyyden ilman äänioikeutta voi hallitus myöntää yksityiselle henkilölle tai 
oikeuskelpoiselle yhteisölle ja säätiölle, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. 
 
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan nimittää henkilö, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen ja sen päämäärien 
mukaista toimintaa. Kunniajäsenellä on yhdistyksen jäsenen oikeudet osallistua yhdistyksen toimintaan. Kunniajäsen on 
vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta yhdistykselle. 
 
Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksua, jonka suuruuden, suorittamisen ja tavan määrää yhdistyksen vuosikokous. 
Vuosikokous voi määrätä kannettavaksi myös ylimääräisen jäsenmaksun. Jäsenmaksu koostuu kansainvälisen UNIMAN 
määräämästä osuudesta sekä yhdistyksen omasta jäsenmaksusta. Tukijäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous myös 
määrää, on verrattavissa avustuksiin, eikä siitä mene osaa kansainväliselle keskusorganisaatiolle. 
 
Suomen UNIMA r.y. on velvoitettu informoimaan kansainvälisen keskuksen pääsihteeriä joka vuosi helmikuun 28. päivään 
mennessä edellisen vuoden toiminnasta sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta. Samoin on ilmoitettava myös uusista 
ja eronneista jäsenistä. 
 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai sanelemalla ilmoituksen 
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. 
 
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä 

 jos hän rikkoo sääntöjä 

 jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vaikeuttaa yhdistyksen päämäärien toteuttamista 

 jos hän ei ole suorittanut jäsenmaksua vuoteen. 

Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 

 



4 § HALLITUS 
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä ja heidän varajäsenensä. 
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan sekä jäsenet ja heidän varamiehensä kahdeksi vuodeksi. 
 
Vuosittain on erovuorossa kaksi jäsentä ja heidän varamiehensä. Erovuorot määrää alussa arpa. Hallitus valitsee 
keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Hallitus kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja mahdollisesti 
asetettavat työryhmät. Hallitus nimeää myös jäsenet kansainvälisiin toimikuntiin. 
 
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on kaksi hallituksen 
jäsentä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa.  
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun he katsovat siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. 
 

5 § NIMEN KIRJOITTAMINEN 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahaston-hoitajan 
kanssa. Juoksevissa asioissa voi yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen siihen valitsema toimihenkilö. 
 

6 § TILIT 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus tulee 
olla valmiina viimeistään tammikuun 31. päivänä luovutettavaksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa vuosikokoukselle 
osoitettu lausunto viimeistään helmikuun 15. päivään mennessä. 
 

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA NIIDEN KOOLLE KUTSUMINEN 
Yhdistyksen varsinainen kokous on sen vuosikokous, joka pidetään kunkin vuoden helmikuun 15. päivän ja maaliskuun 31. 
päivän välisenä aikana. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta 
etukäteen ilmoittamaansa tarkoitusta varten. 
 
Hallitus on velvollinen kutsumaan yhdistyksen koolle, mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä 15 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä hallituksen 
kokoukselle. 
 
Yhdistykseen kuuluvalla varsinaisena jäsenenä olevalla henkilöllä ja opiskelijajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. 
Yhdistyksen kokouksessa varsinaisena jäsenenä olevalla yhteisöllä on kaksi ääntä. Yhdistyksen tukijäsenellä tai sen 
edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.  
 

8 § VUOSIKOKOUS 
Yhdistyksen vuosikokous käsittelee seuraavat asiat: 

 hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 

 päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 

 hyväksyy alkaneen kauden toimintasuunnitelman ja talousarvion  

 valitsee yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan 

 valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

 valitsee kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet 

 valitsee tarvittavat toimihenkilöt 

 päättää jäsenmaksun sekä tukijäsenmaksun suuruudesta ja perimistavasta  

 muut hallituksen ja kokouksen esittämät asiat. 
 

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksen päätöksellä, ottaen huomioon yhdistyslain 14 §:n 
määritykset. Muutoksen puolesta on annettava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 
 

10 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
Jos yhdistys purkaantuu, sen varat on käytettävä sääntöjen 2 §:n edellyttämään nukketeatteria edistävään tarkoitukseen, 
sikäli kuin purkava kokous päättää. 
 
Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kaksi kolmasosa (2/3) äänten enemmistöllä annetuista 
äänistä. Purkamispäätös on vahvistettava uudessa, sitä varten kokoon kutsutussa kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Purkamisesta päättävien kokousten välisen ajan tulee olla vähintään 
kuukausi. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 


