
Finnish Model United Nations ry Säännöt 13.12.2021

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja
kielet
Yhdistyksen nimi on Finnish Model United Nations ry., sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue
koko maa. Yhdistys voi käyttää toiminnassaan myös epävirallista nimeä Finnish Model
United Nations Society ja epävirallista lyhennettä FinMUN. Yhdistyksen rekisteröimis- ja
pöytäkirjakieli on suomi. Yhdistys voi käyttää toiminnassaan myös englannin kieltä.

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Finnish Model United Nations ry. on poliittisesti sitoutumaton, koulutuksellinen ja voittoa
tavoittelematon aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on

1. edustaa suomalaisia nuoria toimimalla osana kansainvälistä malli-YK-konferenssien
verkostoa

2. edistää rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioitusta ja kansainvälistä
yhteistyötä

3. koota nuoria ja opiskelijoita keskustelemaan YK:sta, sen kehittämismahdollisuuksista
ja ajankohtaisista teemoista

4. edistää ymmärrystä kansainvälisestä politiikasta ja YK:n toiminnasta, innostaa nuoria
ja opiskelijoita kansainväliseen yhteistyöhön ja vaikuttamiseen sekä kehittää heidän
diplomaattisia taitojaan ja antaa heille valmiuksia toimia kansainvälisessä
ympäristössä.

3 § Yhdistyksen toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

● järjestää kansainvälisiä malli-YK-konferensseja, joissa nuoret ja opiskelijat
perehtyvät YK:n toimintaan ja päätöksentekoon, sekä mahdollistaa jäsentensä
osallistumisen muiden järjestämiin malli-YK-konferensseihin

● toimii yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa sekä seuraa alansa kehitystä ja
tapahtumia

● voi järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, koti- ja ulkomaisia koulutus- ja
seminaarimatkoja sekä muunlaista arvojensa mukaista toimintaa

● voi harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

● voi järjestää maksullisia koulutus- ja muita tilaisuuksia



● voi yhdistyksen kokouksen päätöksellä kerätä jäsenmaksuja jäseniltään
● voi järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja

huvitilaisuuksia
● voi harjoittaa julkaisutoimintaa
● voi harjoittaa pienimuotoista myyntitoimintaa
● voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
● voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 § Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä keski- tai korkea-asteen opiskelija
tai nuorisolain (1285/2016) 3 §:ssä tarkoitettu alle 29-vuotias nuori, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja sen säännöt.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen
toimintaa.

Tässä pykälässä mainitut jäsenyyden edellytykset eivät vaikuta ennen näiden sääntöjen
voimaantulopäivää yhdistyksen jäseniksi hyväksyttyjen jäsenten asemaan.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.

Kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen ja mahdollisen elinikäisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Jäsenyyden päättyminen
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Yhdistyksen jäsen voi myös
erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen



tulee voimaan, kun hallitus tai hallituksen puheenjohtaja on vastaanottanut eroilmoituksen tai
kun eroilmoitus on merkitty yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi päätöksellään erottaa yhdistyksen jäsenen, jos jäsen
- on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
- on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä

sitoutunut
- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut

yhdistystä tai toiminnallaan vakavasti loukannut sen keskeisiä arvoja
- ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen jäsenen erottamista hallituksen on tarjottava jäsenelle tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi
milloin erottamisen syynä on erääntyneen jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

7 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
Jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan ja nauttia yhdistyksen jäsenilleen
tarjoamista eduista. Jäsenillä on myös oikeus hakea yhdistyksen hallituksen jäseneksi tai
yhdistyksen toimihenkilöksi täyttäessään näille toimenkuville yhdistyksen sääntöjen kohdissa
8 tai 12 määritellyt tarkemmat edellytykset.

Jäsenellä on läsnäolo- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Ennen yhdistyksen kokousta
jäsenellä on oikeus tehdä hallitukselle ehdotuksia yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi
asioiksi yhdistyksen sääntöjen 18 §:ssä säädetyllä tavalla. Yhdistyksen kokouksen aikana
jäsenellä on oikeus tehdä päätösehdotuksia kokouskutsussa mainituista asioista.

Yhdistyksen jäsen voi hallituksen erikseen niin päättäessä saada saada puhe- ja/tai
läsnäolo-oikeuden hallituksen kokoukseen. Jäsenellä on aina oikeus tulla kuulluksi hänen
erottamistaan koskevassa asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on erääntyneen
jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Yhdistyksen jäsenellä on velvollisuus toimia yhdistyksen sääntöjen ja arvojen mukaisesti
sekä täyttää muut yhdistyksen kokouksen jäsenistölle asettamat velvoitteet.

8 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut hallituksen
puheenjohtaja sekä 2-9 muuta varsinaista jäsentä. Syyskokouksessa voidaan lisäksi valita
hallitukseen 0-4 varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut yhdistyksen hallinnon kannalta tarvittavat
toimijat. Hallitus voi myös nimittää keskuudestaan vastaavia, esimerkiksi tietosuoja-,
yhdenvertaisuus- ja saavutettavuusvastaavat.



Hallituksen puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen ja hänellä on oltava asuinpaikka
Suomessa, jollei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä lupaa poiketa tästä. Muiden hallituksen
jäsenten on oltava 15 vuotta täyttäneitä, eikä konkurssissa oleva voi olla hallituksen
jäsenenä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

9 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta, tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtajan ollessa estynyt hallitus voi
kokoontua myös varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa. Äänioikeus hallituksen kokouksissa on hallituksen varsinaisilla jäsenillä.

Hallitus voi myöntää kokoukseensa puhe- ja/tai läsnäolo-oikeuden yhdistyksen jäsenelle tai
muulle henkilölle.

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka hallitus hyväksyy myöhemmässä
kokouksessaan. Hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi
pöytäkirjaan.

Hallituksen kokoukset voidaan järjestää hallituksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

10 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen pääasiallisena tehtävänä on valvoa ja toimeenpanna yhdistyksen toimintaa lain,
sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti, järjestää yhdistyksen hallinto ja
hoitaa sen juoksevia asioita. Hallituksen tulee toiminnallaan edistää yhdistyksen etua ja sen
on huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluvat lisäksi yhdistyksen edustaminen ja edunvalvonta,
sen varainhoidon järjestäminen luotettavalla tavalla ja kirjanpidon lainmukaisuudesta
huolehtiminen. Hallitus vastaa myös yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta ja
valmistelusta sekä yhdistyksen jäsenluettelon ylläpitämisestä ja ajantasaisuudesta.
Väistyvän hallituksen tulee siirtää tehtävien hoitamisen kannalta olennaiset tiedot uudelle
hallitukselle.

Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallitustyöskentelyä. Puheenjohtaja, tai hänen ollessaan
estynyt varapuheenjohtaja huolehtii hallituksen kokousten huolellisesta valmistelusta ja siitä,



että hallituksen jäsenillä on hyvissä ajoin ennen hallituksen kokousta tieto käsiteltävistä
asioista.

Hallitus määrittelee viimeistään järjestäytymiskokouksessaan muiden jäsentensä roolit ja
henkilökohtaiset vastuut. Tarpeen vaatiessa hallituksen jäsenten rooleja ja henkilökohtaisia
vastuita voidaan tarkentaa tai määritellä uudelleen hallituskauden kuluessa.

11 § Hallituksen tai hallituksen jäsenen
eroaminen tai erottaminen
Hallituksen tai hallituksen jäsenen erottamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa
kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Jos hallitus ei tämän jälkeen jäsenmäärältään täytä
yhdistyksen sääntöjen kohdassa 8 määriteltyjä edellytyksiä, yhdistyksen kokouksessa on
välittömästi valittava erotetun tai erotettujen jäsenten tilalle uudet hallituksen jäsenet.

Hallituksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota hallituksesta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroaminen tulee voimaan, kun
hallitus tai hallituksen puheenjohtaja on vastaanottanut eroilmoituksen. Hallituksen on
kutsuttava yhdistyksen kokous koolle välittömästi eropyynnön vastaanotettuaan mikäli
hallitus ei enää jäsenen eron jälkeen jäsenmäärältään täyttäisi yhdistyksen sääntöjen
kohdassa 8 määriteltyjä edellytyksiä.

Hallituksen jäsen voi myös erota hallituksesta ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos hallitus ei tämän jälkeen jäsenmäärältään täytä yhdistyksen
sääntöjen kohdassa 8 määriteltyjä edellytyksiä, yhdistyksen kokouksen on välittömästi
valittava eronneen jäsenen tilalle uusi hallituksen jäsen.

Hallituksesta eroaminen tai erottaminen ei automaattisesti johda yhdistyksen jäsenyyden
päättymiseen.

12 § Toimihenkilöt ja toimikunnat
Hallitus voi hakemuksesta nimittää toimihenkilöitä erikseen määriteltyihin tehtäviin tai
muuten avustamaan hallitusta tehtävissään.

Toimihenkilöiden toimikausi on yksi vuosi. Toimihenkilöksi voi hakea ympäri vuoden, ja
hallitus käsittelee hakemukset kuukauden kuluessa niiden jättämisestä.

Hallitus voi myös päättää perustaa yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia toimikuntia.

Toimihenkilöiden ja toimikuntien toimivallasta, työnjaosta ja muista menettelytavoista
voidaan määrätä tarkemmin yhdistyksen kokouksen hyväksymissä ohjesäännöissä.



13 § Toimihenkilön kauden
päättyminen ja sen päättäminen
Toimihenkilöllä on oikeus milloin tahansa erota tehtävästään ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroaminen tulee voimaan, kun hallitus tai
hallituksen puheenjohtaja on vastaanottanut eroilmoituksen.

Hallitus voi päätöksellään erottaa toimihenkilön, jos hänen kunniansa sitä vaatii tai jos
toimihenkilö

- on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on sitoutunut hakiessaan ja
tullessaan valituksi toimihenkilön tehtävään

- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai toiminnallaan vakavasti loukannut sen keskeisiä arvoja

Ennen toimihenkilön erottamista hallituksen on tarjottava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi.

Toimihenkilön toimikausi päättyy vuoden kuluttua hänen valinnastaan toimihenkilöksi tai kun
hänet valitaan yhdistyksen hallitukseen.

Toimihenkilön tehtävästä eroaminen, erottaminen tai toimikauden päättyminen ei
automaattisesti johda yhdistyksen jäsenyyden päättymiseen.

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja.

15 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja
annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta.

16 § Yhdistyksen kokoukset



Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään
maalis–toukokuussa ja syyskokous syys–joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on kutsuttava koolle viipymättä ja järjestettävä kolmenkymmenen (30)
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Mikäli yhdistyksen kokouksessa käsitellään yhdistyksen jäsentä tai 8 §:n 2 kohdassa
määriteltyä hallituksen valitsemaa toimijaa henkilökohtaisesti koskevaa asiaa, hänelle on
ilmoitettava asian käsittelystä nimenomaisesti ja hyvissä ajoin.

Yhdistyksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka saatetaan jäsenistön nähtäville.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

17 § Yhdistyksen kokousten
koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Kirjallisessa kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen nimi, kokousaika ja -paikka,
kokouksessa käsiteltävät asiat sekä missä ja milloin kokousasiakirjat ovat yhdistyksen
jäsenten saatavilla. Hallituksen päätösesitykset on saatettava jäsenten tietoon ennen
kokousta, ja jäsenille on annettava riittävästi tietoa kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Jos yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen kokous on päättänyt mahdollistaa kokoukseen
osallistumisen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on
mainittava kokouskutsussa.

18 § Yhdistyksen kokouksissa
käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaaminen
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 toiminnantarkastajien lausunto



6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaaminen
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle toimikaudelle
6. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai yksi toiminnantarkastaja ja

varatoiminnantarkastaja
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään hallituksen tarpeelliseksi katsomat tai
vähintään kymmenesosan (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti
vaatimat, kokouskutsussa esitetyt asiat.

19 § Äänioikeus ja äänestäminen
yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä on yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus voi
myöntää yhdistyksen kokoukseen läsnäolo- ja/tai puheoikeuden myös muulle henkilölle.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Äänestäminen voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etäyhteyden välityksellä, jolloin
etäyhteydellä äänestämistä koskevat edellä mainitut säännöt.

20 § Ohjesäännöt



Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä
hallituksen toiminnasta, toimihenkilöiden tehtävistä, toimikunnista tai työryhmistä ja niiden
tehtävistä sekä muista yhdistyksen toiminnan kannalta merkittävistä asioista.

Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat
voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty, tai kyseisissä ohjesäännöissä
määriteltynä myöhempänä ajankohtana.

21 § Yhdistyksen sääntöjen
muuttaminen
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta.

22 § Yhdistyksen purkaminen ja
lakkauttaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
yhdistyksen purkamisesta.

Kun yhdistys puretaan käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
tai sen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.


