
Helsingin Kalevalaiset Naiset ry:n säännöt   

 

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 

Yhdistyksen nimi on Helsingin Kalevalaiset Naiset ry. Se kuuluu jäsenenä Kalevalaisten Naisten Liitto 

ry:een, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä Liitto. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen 

toimialueena on koko pääkaupunkiseutu. 

 

2§ TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 

Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaiskansallisen kulttuurin vaaliminen sekä kalevalaisen perinteen 

elvyttäminen ja kehittäminen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

1) tekee kalevalaista kulttuurityötä mm. järjestämällä esitelmä-, esitys-, näyttely- ja 

juhlatilaisuuksia sekä kustantamalla alaansa koskevia julkaisuja.  

2) jakaa apurahoja kansanperinteen pohjalta toteutettavaan tieteelliseen ja taiteelliseen 

työhön tai tunnustuksena jo tehdystä työstä sekä tukee taloudellisesti perinteen taitajia 

3) harjoittaa toimintansa tukemiseksi suomalaista kulttuuria edistävien tuotteiden 

pienimuotoista myyntiä 

4) omistaa ja hallitsee kiinteää omaisuutta ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja 

 

3§ JÄSENYYS 

Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti. 

Yhdistykseen voidaan hyväksyä vuosi-, ainais- tai kannattajajäseniä. Ainaisjäseneksi pääsee 

maksamalla syyskokouksen määräämään ainaisjäsenmaksun. Ainaisjäsen on vapaa vuosittaisesta 

jäsenmaksuvelvollisuudesta. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai 

oikeuskelpoinen yhteisö. Kunniajäseneksi tai -puheenjohtajaksi hallitus voi kutsua henkilön, joka 

ansiokkaalla tavalla on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan ja tukenut yhdistyksen tavoitteita.  

 

4§ JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN TAI EROTTAMINEN 

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

 

Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen, jos jäsenmaksu on ollut maksamatta yhden vuoden ajan tai jäsen 

on menettelyllään tarkoituksellisesti vahingoittanut yhdistystä. 

 



Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jäsenelle on kuitenkin varattava tilaisuus antaa selvitys 

ennen erottamispäätöksen tekemistä lukuun ottamatta jäsenmaksun laiminlyöntitapausta. Erotettu jäsen 

menettää välittömästi kaikki oikeutensa yhdistyksessä. 

 

5§ JÄSENMAKSU 

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävästä vuotuisesta jäsenmaksusta ja ainaisjäsenmaksusta 

päättää syyskokous. Kunniajäseniltä ja -puheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua. 

 

6§ YHDISTYKSEN TOIMIELIMET 

Yhdistyksen toimielimet ovat päätösvaltaa käyttävä yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä 

hallitus. 

 

7§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET  

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-

maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Hallitus määrää kokousten tarkemman ajankohdan ja 

paikan. 

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen 

tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä tiettyä 

asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden 

kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksessa asiat ratkaistaan 

yksinkertaisella enemmistöllä, jollei näissä säännöissä edellytetä suurempaa äänten enemmistöä. 

Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaaleissa valituksi tulee se, 

joka äänestyksessä on saanut eniten ääniä. Äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla. 

 

8§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta 

postitse tai sähköpostilla lähetettävällä jäsentiedotteella. 

 

9§ VARSINAISET KOKOUKSET 

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on: 

- käsitellä ja vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös 

- käsitellä tilintarkastajien lausunto 



- päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

- päättää mahdollisen ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta 

- valita edustajat Liiton kokouksiin 

- käsitellä ja päättää muut hallituksen esittämät asiat 

 

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on: 

- vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

- vahvistaa yhdistykselle suoritettava jäsenmaksu, ainaisjäsen- ja kannattajajäsenmaksu 

- valita hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 

- valita kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja 

- käsitellä ja päättää muut hallituksen esittämät asiat 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsittelyyn, on asia esitettävä hallitukselle 

kirjallisesti neljä (4) viikkoa ennen pidettävää kokousta. 

 

10§ YHDISTYKSEN HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) 

muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. 

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että jäsenistä kolme (3) on vuosittain 

erovuorossa. Sääntöjä muutettaessa ensimmäinen erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. 

Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen voi olla tehtävässään yhtäjaksoisesti enintään kolme (3) 2-

vuotiskautta. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja 

varainhoitajan. Hallituksen ulkopuolelta valituilla toimihenkilöillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun 

vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi puolet muista hallituksen 

jäsenistä on läsnä. Hallituksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.  

 

Hallituksen tehtävänä on: 

1) johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti 



2) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella käsiteltävät asiat 

3) hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätöksen 

vahvistamisesta 

4) hyväksyä jäsenet ja päättää erottamisesta 

5) pitää jäsenluetteloa 

6) edustaa yhdistystä 

7) muodostaa tarvittaessa toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät 

 

11§ NIMENKIRJOITTAJAT 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai 

varainhoitajan kanssa. 

 

12§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tiliasiakirjat tulee jättää tilintarkastajille viimeistään 

kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle 

viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. 

 

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN  

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista 

äänistä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Sääntöjen muuttaminen on mainittava kokouskutsussa. 

Sääntömuutos on hyväksytettävä Liiton hallituksessa. 

 

14§ YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN  

Yhdistyksen toiminnan lopettamiseksi vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä 

kahdessa perättäisessä, vähintään neljän viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joiden 

kokouskutsuissa lopettamiskysymys on erikseen mainittu. Samoissa kokouksissa päätetään yhdistyksen 

varojen luovuttamisesta niihin suomalaiskansallista kulttuuria edistäviin tarkoituksiin, joista 2§:ssä on 

mainittu. 

 

15§ YHDISTYSLAIN SOVELTAMINEN 

Kaikissa muissa kohdissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia. 


