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Brinkhallin ystävät – Brinkhalls vänner ry
Säännöt
1§
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Brinkhallin ystävät – Brinkhalls vänner ry. Sen kotipaikka on
Turku.
2§
Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia varsinaissuomalaista kulttuuriperintöä, ja erityisesti tukea Brinkhallin kartanon kehittämistä ja kulttuuritoimintaa.
3§
Kulttuuriperinnön määritelmä
Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä
- kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, rakennelmia, pihapiirejä,
puistoja ja puutarhoja;
- kiinteitä muinaisjäännöksiä ja historiallisia muistomerkkejä ympäristöineen, kulkureittejä ja kohtaamispaikkoja;
- kulttuurihistoriallisesti arvokasta irtaimistoa ja käyttöesineitä sekä yksittäisiä taide-esineitä ja kokoelmia;
- perinteisen maankäytön muodostamia maisemakokonaisuuksia tai muutoin
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita maisemia, niiden luontotyyppejä sekä
kasvi- ja eläinlajeja;
- kotieläinten ja viljelykasvien maatiaisrotuja ja -lajikkeita;
- maaseutu- ja kartanokulttuuria, jota ovat ennen kaikkea ihmisten elämäntapoihin, työntekoon, rakentamiseen ja alueiden käyttöön liittyvät perinteiset tiedot ja taidot.
4§
Toimintamuodot
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan ensisijaisesti toiminnallaan Brinkhallin kartanossa ja
sen hyväksi.
Kulttuuriperinnön vaalimiseksi ja Brinkhallin kartanon tukemiseksi yhdistys voi
- järjestää opastuksia ja esitelmiä sekä ylläpitää opastuskeskustoimintaa;
- tuottaa kulttuuritapahtumia, kuten konsertteja, teatteriesityksiä ja näyttelyitä;
- järjestää seminaareja ja kursseja;
- järjestää talkoita ja työleirejä;

-

kerätä tietoa ja edistää tutkimusta;
tuottaa aineistoa opetuksen, suunnittelun ja kehittämishankkeiden
tarpeisiin;

-

harjoittaa julkaisutoimintaa sekä muuta tiedotus- ja valistustoimintaa mukaan lukien tietopankkien ja kotisivujen ylläpito;
myöntää stipendejä ja avustuksia;
tehdä aloitteita ja esityksiä kulttuuriperinnön vaalimiseksi;

-
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osallistua ja koordinoida kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyviä yhteistyöhankkeita;
toimia muutoinkin tavalla, joka edistää varsinaissuomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista ja Brinkhallin kartanon säilymistä sekä kehittymistä elävänä kulttuuripaikkana.

Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä Brinkhallin kartanon omistajan ja muiden
kulttuuriperintöä vaalivien ja siitä kiinnostuneiden tahojen kanssa.
Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin kulttuuriperinnön suojelua edistäviin järjestöihin.
5§
Varainhankinta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- periä maksuja järjestämistään tilaisuuksista;
- myydä jäsenistönsä tuottamia tai ulkopuolelta ostettavia kulttuuriperintöasiantuntijapalveluita;
- vuokrata eteenpäin hallinnoimiaan tiloja;
- järjestää maksullista tarjoilua omissa ja muiden järjestämissä tilaisuuksissa;
- ylläpitää kahviota ja opastuskeskusta;
- järjestää varainkeruutapahtumia;
- myydä kannatustuotteita ja omia julkaisujaan;
- järjestää keräyksiä ja arpajaisia asianmukaisin luvin,
- hakea ja vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys ei tavoittele toiminnassaan voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua sen
toimintaan osallisille.
6§
Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kulttuuriperinnön vaalimisesta kiinnostunut
luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö.
Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksellä on
- henkilöjäseniä, jotka maksavat vuosittaisen jäsenmaksun tai kertakaikkisen
ainaisjäsenmaksun.
- tukijäseniä, jotka maksavat vähintään vuosittain määrättävän tukimaksun;
- yhteisöjäseniä, jotka maksavat vuotuisen tukimaksua vastaavan tai sitä
suuremman jäsenmaksun
- kunniajäseniä, joilla on ainaisjäsenten oikeudet, mutta ei jäsenmaksuvelvollisuutta
Jäsenmaksujen suuruudesta päättää erikseen eri jäsenryhmille yhdistyksen kokous
vuosittain. Opiskelijoille ja henkilöjäsenten perheenjäsenille voidaan vahvistaa alennettu jäsenmaksu.
Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai on
toiminut yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisesti, voidaan erottaa. Erottamisesta
päättää yhdistyksen hallitus.
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7§
Hallitus
Yhdistyksellä on hallitus, jota johtaa puheenjohtaja. Hänen lisäkseen hallitukseen
kuuluu kolmesta kuuteen muuta jäsentä. Jäsenet valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi
kerrallaan.
8§
Hallituksen järjestäytyminen ja kokoontuminen
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Sihteeriksi voidaan
valita myös hallituksen ulkopuolinen henkilö.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kokouksessa on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi muuta jäsentä. Kaksi hallituksen jäsentä voi vaatia puheenjohtajaa kutsumaan hallituksen koolle.
9§
Muut toimielimet ja -henkilöt
Yhdistyksellä tulee olla taloudenhoitaja, jonka hallitus valitsee.
Hallitus voi asettaa toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan hallituksen toimivaltaan kuuluvia tehtäviä. Toimikunnissa voi olla myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä.
Päättäessään näistä toimielimistä hallitus antaa niille toimintavaltuudet ja määräajan.
10 §
Toimihenkilöt
Hallitus voi kiinnittää yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan sekä muita tarpeellisia toimihenkilöitä määräajaksi tai toistaiseksi. Heidän palkkauksestaan ja työsuhteen ehdoista sopii hallitus.
11 §
Tili- ja toimintakausi
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilit on annettava helmikuun aikana tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa hallitukselle viimeistään
maaliskuun 15. päivänä.
12 §
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään 31. maaliskuussa. Tarvittaessa yhdistys voi kokoontua ylimääräisiin kokouksiin.
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen
sekä lisäksi yhdistyksen kokouksen niin päättäessä sen määräämässä lehdessä ainakin viikkoa ja korkeintaan kuukautta ennen kokousta. Vähintään kymmenen jäsentä
tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä voi vaatia pidettäväksi ylimääräisen kokouksen.
Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on äänioikeus ja yksi ääni.
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13 §
Vuosikokous
Vuosikokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
1. seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
2. yhdistyksen jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruus;
3. hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot;
4. yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valitseminen huhtikuun 1. päivänä alkavaksi toimikaudeksi;
5. kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valitseminen
seuraavaksi toimintakaudeksi.
6. hallituksen antama toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus;
7. tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille;
14 §
Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi määrätä nimenkirjoittajaksi yhdistyksen muunkin luottamus- tai toimihenkilön.
15 §
Yhdistyksen lakkaaminen
Yhdistyksen purkautuessa on sen varat luovutettava Brinkhallin kartanon omistavalle
oikeushenkilölle tai muulle yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavalle oikeuskelpoiselle
yhteisölle tai säätiölle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä
samalla tavalla kuin yhdistyksen purkautuessa.

