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Council of International Fellowship in Finland ry:n säännöt 
  
1 § 
Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 
 
Yhdistyksen nimi on Council of International Fellowship in Finland ry, lyhennettynä CIF in Finland 
ry. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 
2 § 
Toiminnan tarkoitus 
 
Yhdistys kuuluu kansainväliseen Council of International Fellowship – järjestöön. Yhdistys voi olla 
jäsen myös muissa kansainvälisissä ja kotimaisissa sosiaalialan järjestöissä. 
 
Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja aktivoijana, tukee toiminnallaan hyvinvointipalvelujen 
kehittämistä sekä alalla työskentelevien ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä. Yhdistys edistää 
kansainvälistä vuorovaikutusta sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityöhön läheisesti liittyvien 
ammattien edustajien välillä.  
 
3 § 
Toiminta ja talous 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 
1) toimii yhdyssiteenä Council of International Fellowshipin (CIF) kansallisten järjestöjen ja USA:n 
Council of International Programsin (CIPUSA) sekä Saksan International Study Program (ISP):n 
ohjelmiin osallistuneiden henkilöiden välillä. Sen lisäksi yhdistys tukee CIF:n kansainvälistä 
toimintaa ja edistää eri maiden CIF-jäsenten yhteyksiä ja tapaamisia.  
 
2) järjestää vuosittain Suomessa kansainvälisen sosiaalialan CIF -vaihto-ohjelman, johon 
yhdistyksen hallitus valitsee osanottajat. Kansainvälisen vaihto-ohjelman tarkoituksena on edistää 
ammatillisesti virittävää tietoa hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi ja lisätä monikulttuurista 
vastavuoroista ymmärrystä. Tämä toteutuu pääasiallisesti vaihto-ohjelman ulkomaalaisten 
osallistujien ja vastaanottajina toimivien suomalaisten yhdistysten, virastojen ja laitosten 
ammatillisten työntekijöiden ja isäntäperheiden muodostaman verkoston avulla.  
 
3) tiedottaa eri CIF National Branchien, CIPUSA:n ja tarvittaessa ISP:n kansainvälisistä 
vaihto-ohjelmista sekä vastaa Suomesta ohjelmiin lähtevien henkilöiden valinnasta ja 
informoinnista. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna 
myyjäisiä ja arpajaisia. 
 
4 § 
Jäsenet 
 
Yhdistyksen jäseniksi voidaan hakemuksesta hyväksyä yksityisiä henkilöitä, jotka ovat osallistuneet 
Council of International Fellowship- (CIF), Council of International Programs- (CIPUSA) ja 
International Study Program- (ISP) ohjelmiin tai jotka ovat myötävaikuttaneet CIF Exchange 
Programin Suomen ohjelman toteuttamiseen tai jotka tukevat yhdistystä muulla tavoin sen 
päämäärien saavuttamisessa.  
 
Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. 



 2
 
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua erityisten ansioiden perusteella yhdistyksen 
jäsenen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. 
 
Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet 
ovat vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta.  
 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen 
hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksun 
maksamatta kahta vuotta pidemmältä ajalta. 
 
5 § 
Kokoukset 
 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun 
loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.  
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai 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 pidettävä neljäntoista 
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
 
Kutsu varsinaisiin ja ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään 14 vuorokautta 
ennen kokousta. Kutsu toimitetaan yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla. Kokouskutsussa on 
otettava huomioon Yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n määräykset. 
 
Äänioikeus 
 
Yhdistyksen kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. 
 
Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on: 
 
1) vahvistaa hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä 

vuodelta, 
2) esittää tilintarkastajien lausunto, 
3) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muille tilivelvollisille, 
4) käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on  
 
1) hyväksyä yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle 

vuodelle, 
2) päättää jäsenmaksun suuruudesta, 
3) valita yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi  
4) valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet, 
5) valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, 
6) päättää yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta 
7)  käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, 
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta. 
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6 § 
Yhdistyksen hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
vähintään 6 tai enintään 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Puolet varsinaisista ja 
varajäsenistä on kerrallaan erovuorossa.  
 
Hallitusta valittaessa yhdistyksen puheenjohtaja ja vähintään 6 hallituksen jäsentä tai varajäsentä on 
oltava CIF-, CIPUSA- tai ISP – ohjelmiin osallistuneita henkilöitä. 
 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.  
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  
 
Hallituksen tehtävänä on 
 
1)  vastata yhdistyksen toiminnasta varsinaisten kokousten linjausten mukaisesti, 
2) päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä, 
3) valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön, 
4) asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät, 
5) palkata tarpeelliseksi katsomansa työntekijät ja päättää heidän työsuhteensa ehdoista 

sekä antaa heille yhdistyksen toiminnan laajuuden mukaiset valtuudet, 
6) valita edustajat yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on, 
7) päättää yhdistyksen omaisuuden kiinnittämisestä. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheen- 
johtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä,  
äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.  
 
7 § 
Nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin  
tai rahastonhoitajan kanssa. 
 
8 § 
Tilikausi ja tilintarkastajat 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille  
viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausun- 
tonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.   
 
9 § 
Sääntöjen muuttaminen 
 
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väli 
on vähintään 30 päivää. Muutoksen puolesta on kummassakin kokouksessa annettava vähintään ¾ 
äänestyksessä annetuista äänistä. 
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10 § 
Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen 
 
Päätös yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on 
vähintään 30 päivää. Yhdistyksen purkautumisen puolesta on kummassakin kokouksessa annettava 
vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.  
 
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan käytettäväksi yhdistyksen päämääriä edistäviin 
tarkoituksiin. Varojen luovuttamisesta päättää yhdistyksen purkautumispäätöksen tekevä 
jälkimmäinen yhdistyksen kokous. Jos yhdistys tulee lakkautetuksi, varat käytetään samaan 
tarkoitukseen. 
 


