
                
 Ilosanomapiirin ystävät ry  

 The Friends of Glad Tidings Bible studies 

 J Ä S E N H A K E M U S 
 

 
      

Haen Ilosanomapiirin ystävät ry:n  

          jäsenyyttä 

          kannatusjäsenyyttä 

Nimi:     ____________________________________________ 

osoite:  ____________________________________________ 

sähköpostiosoite____________________________________ 

puhelin: ___________________________________________ 

        Hyväksyn Ilosanomapiirin Ystävät ry:n toiminta-ajatuksen, sen arvopohjan ja säännöt. (Ote säännöistä alla) 

 

Paikka ja aika  _________________________________________ 

Allekirjoitus    _________________________________________ 

 

 

Ote säännöistä: 

1 § Yhdistyksen nimi ja tarkoitus  

Yhdistyksen nimi on Ilosanomapiirin ystävät ry ja sen kotipaikka on Espoo. Englanniksi yhdistyksen nimi on The Friends of Glad Tidings Bible 

studies.  

Ilosanomapiirillä tarkoitetaan sellaista raamattupiiriä, joka käyttää Raamatun tutkimiseen Mailis Janatuisen kehittämää menetelmää ja 

materiaalia. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja levittää ilosanomapiirityötä Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys  

a) kouluttaa ja tukee Ilosanomapiirien vetäjiä,  

b) kehittää lisää materiaalia ja julkaisee sitä sekä internetissä että painetussa muodossa,  

c) kääntää olemassa olevaa ja kehitettävää materiaalia eri kielille sekä  

d) tiedottaa tästä materiaalista netissä ja muualla.  

Yhdistyksen arvopohjana toimivat Raamattu ja apostolinen uskontunnustus.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja tukemiseksi yhdistys vastaanottaa avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia. Se voi omistaa toimintaansa 

varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi kääntää, kustantaa ja myydä ilosanomapiirityötä tukevia kirjoja ja materiaalia 

toimintansa tukemiseen.  

2 § Jäsenet, liittyminen, eroaminen ja erottaminen sekä liittymis- ja jäsenmaksu  

Yhdistyksellä on kolmenlaisia jäseniä, varsinaisia, kannatus- sekä kunniajäseniä.  

Yhdistykseen varsinaiseksi ja kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja arvopohjan. Varsinaiset 

ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannatusjäsen voi olla myös yritys tai yhdistys.  

Kunniajäsenyyden hyväksyy vuosikokous hallituksen esityksen perusteella. Kunniajäsenyyden voi saada henkilö, joka on edistänyt yhdistyksen 

toimintaa ansiokkaasti. Hänellä on läsnäolo ja puheoikeus vuosikokouksessa.  

Varsinaisella ja kannatusjäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 

ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.  

Hallitus voi erottaa varsinaisen ja kannatusjäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahdelta edelliseltä vuodelta, 

tai jäsen ei enää kannanotoissaan sitoudu Raamattuun ja apostoliseen uskontunnustukseen tai jäsen toimii yhdistystä vahingoittavalla tavalla.  

Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous...  

 

 


