Cosplay Finlandin säännöt
1. Yhteisön nimi, kotipaikka ja kieli
1.1. Yhteisön nimi on Cosplay Finland. Yhteisö voi käyttää toiminnassaan myös epävirallista
lyhennettä CF.
1.2. Yhteisön kotipaikka on.
1.3. Yhteisön kieli on suomi.
2. Tarkoitus ja toiminta
2.1. Yhteisön tarkoituksena on cosplay-harrastuksen edistäminen Suomessa.
2.2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhteisö järjestää kokoontumisia ja muita tapahtumia, harjoittaa
tiedotustoimintaa, pitää yhteyttä alaansa sivuaviin järjestöihin ja toimii yhteistyössä niiden kanssa,
osallistuu alaansa sivuaviin tapahtumiin sekä harjoittaa muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää
toimintaa.
2.3. Yhteisö toimii yhteistyössä Animeunionin kanssa sen jäsenjärjestönä.
2.4. Toimintansa tukemiseksi yhteisö voi järjestää illanviettoja ja huvitilaisuuksia sekä
asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhteisö voi ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää
omaisuutta
3. Jäsenet
3.1. Yhteisön jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka hyväksyy yhteisön tarkoituksen ja säännöt.
3.2. Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä jäsenasioista vastaavaan toimihenkilöön ja pyytämällä
tältä pääsyä yhteisön jäseneksi. Kyseinen toimihenkilö vahvistaa erikseen liittymisen.
3.3. Yhteisö pitää jäsenistään jäsenluetteloa henkilörekisterilain puitteissa.
3.4. Jäsen voi erota yhteisöstä ilmoittamalla tästä jäsenasioista vastaavalle toimihenkilölle.
Kyseinen toimihenkilö vahvistaa erikseen eroamisen.
3.5. Yhteisön kokous voi erottaa jäsenen, jos tämä on jatkuvalla toiminnallaan aiheuttanut
huomattavaa haittaa tai vahinkoa yhteisölle.
4. Kokoukset
4.1. Yhteisön kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kokouskutsu vähintään viikkoa ennen
kokousta sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat antaneet yhteisölle sähköpostiosoitteensa.
Yhteisön kokoukset kutsuu koolle toiminnanjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä muu yhteisön
toimihenkilö.

4.2. Yhteisön kokous voidaan järjestää internetin välityksellä, jos enemmistö yhteisön jäsenistä ei
sitä vastusta.
4.3. Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokouksen päätöksellä voidaan ottaa
käsiteltäväksi myös muita asioita. Toiminnanjohtajan valitsemisesta, toimihenkilön vapauttamisesta
tehtävästään, jäsenen erottamisesta sekä sääntöjen muutoksesta voidaan kuitenkin päättää vain, jos
asia on mainittu kokouskutsussa.
4.4. Yhteisön kokouksessa on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus kaikilla yhteisön jäsenillä. Kokouksen
päätöksellä voidaan myös yhteisöön kuulumattomille oikeushenkilöille myöntää mitä tahansa näistä
oikeuksista.
4.5. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, sääntöjen muuttamista
koskevissa asioissa kuitenkin vähintään 3/4:n äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
5. Toimihenkilöt
5.1. Yhteisön asioita hoitavat toiminnanjohtaja sekä muut yhteisön toimihenkilöt, jotka valitaan
vuosittain yhteisön kokouksessa. Lisäksi yhteisön kokouksella tai toiminnanjohtajalla on oikeus
nimittää toimihenkilö sellaiseen tehtävään, joka ei ole entuudestaan toisen toimihenkilön
hoidettavana.
5.2. Yhteisön toimihenkilöiden toimikausi kestää pääsääntöisesti nimittämisestä seuraavaan
sellaiseen yhteisön kokoukseen, jossa valitaan yhteisölle toiminnanjohtaja. Toimikauden päätyttyä
on yhteisön kokouksen päätettävä jatkaako aiempi toimihenkilö tehtävässään, valitaanko tehtävään
uusi toimihenkilö vai lakkautetaanko tehtävä.
5.3. Yhteisön kokous voi perustellusta syystä vapauttaa toimihenkilön tehtävästään, jolloin
kokouskutsussa on mainittava asiasta. Lisäksi yhteisön toiminnanjohtaja voi vapauttaa
toimihenkilön tehtävästään tämän suostumuksella.
6. Muita säännöksiä
6.1. Yhteisön viralliset käännökset japanilaisille persoonapäätteille ovat seuraavat:
san
kun
chan
sama
dono
sempai

olio
heittiö
söpiö/täti
kunnio
herrio/rovio
vanhio (myös setäti/täti/setä)

Näitä päätteitä käytetään kaikissa yhteisön kokouksissa.
6.2. Yhteisön sukupuoli on dynaaminen.
6.6.6. Niissä asioissa, joita näissä säännöissä ei mainita, noudatetaan soveltuvin osin saatanan tahtoa
yhdistyslakia.

