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Johtokunnan esitys sääntöuudistuksesta Aleksis Kiven Seuran vuosikokoukseen 26.4.2021 

 

Muutettaviksi suunnitellut kohdat on värjätty punaisella. 

 

 

Aleksis Kiven Seura ry 

 

SÄÄNNÖT 
 

I Nimi, kotipaikka, toimialue ja tarkoitus 

 

1 § Yhdistyksen nimi on Aleksis Kiven Seura ja sen kotipaikka on Helsinki. 

 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on: 

 

a) Aleksis Kiveen ja hänen tuotantoonsa kohdistuvan harrastuksen ja mielenkiinnon 

herättäminen ja vireillä pitäminen. 

b) Aleksis Kivestä ja hänen tuotannostaan aiheensa löytävän tieteellisen tutkimustyön sekä 

luovan ja esittävän taiteen tukeminen. 

c) Aleksis Kiven elämänkatsomuksellisten arvojen selventäminen sekä hänen kansallisen ja 

kansainvälisen merkityksensä voimistaminen. 

d) Aleksis Kiven elämään ja tuotantoon liittyvien muistojen ja tietojen sekä rakennus- ja 

maisemakohteitten vaaliminen ja säilyttäminen sekä tunnetuksi tekeminen. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapahtumia, retkiä, kilpailuja sekä esitelmä- ja 

keskustelutilaisuuksia, tiedottaa Kiveen liittyvistä ajankohtaisista asioista, harjoittaa 

julkaisutoimintaa sekä antaa lausuntoja Aleksis Kiven elämään ja tuotantoon liittyvistä asioista. 

 

3 § Yhdistys on oikeutettu omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita, 

vastaanottamaan lahjoja, testamentteja ja avustuksia, toteuttamaan arpajaisia ja keräyksiä sekä 

järjestämään maksullisia tilaisuuksia ja harjoittamaan julkaisutoimintaa. 

 

 

II Jäsenet, jäsenten eroaminen ja erottaminen, jäsenmaksu 

 

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä 

henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jota yhdistyksen jäsen on suositellut tai jonka johtokunta on 

päättänyt kutsua jäseneksi. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä nämä ehdot täyttävä henkilö, joka 

suorittaa vuosikokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun. Jäseneksi hyväksymisestä päättää 

johtokunta.  

 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen etuja ja tarkoitusperiä erityisesti edistänyt henkilö. 

Kunniajäseneksi kutsuu ja jäsenyyden hyväksyy johtokunta. Kunniajäseniltä ei peritä 

jäsenmaksuja. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

5 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johto kunnalle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kahtena 

peräkkäisenä vuotena. 

 

6 § Jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. 
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III Hallinto, johtokunnan kokoonpano, tehtävät, yhdistyksen nimenkirjoittaminen 

 

7 § Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta.  Johtokuntaan kuuluu 7 varsinaista jäsentä ja 3 

varajäsentä. 

 

Johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitsee vuosikokous kolmeksi vuodeksi. 

Johtokunnan jäsenistä on erovuorossa kahtena ensimmäisenä vuonna 2 ja kolmantena vuonna 3 

varsinaista jäsentä ja vuosittain 1 varajäsen. 

 

Jos johtokunnan jäsen tai varajäsen tulee kesken toimikautensa pysyvästi esteelliseksi hoitamaan 

tehtäväänsä, vuosikokous valitsee hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevan toimikauden 

ajaksi. 

 

Hallituksen jäsenen yhtäjaksoinen enimmäisaika hallituksessa on kolme kolmivuotiskautta. 

Toimikausiin ei lasketa vaillinaisia toimikausia eikä näiden sääntöjen vahvistamista edeltäviä 

toimikausia. 

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä 

vaatii. 

 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. 

 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

Johtokunnan tehtävänä on: 

1.  Edustaa yhdistystä. 

2.  Valita keskuudestaan vuosittain puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Valita keskuudestaan 

tai ulkopuoleltaan sihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. 

3.  Valvoa ja vastata siitä, että toimihenkilöt ja toimikunnat, joita johtokunta asettaa tarvittaessa, 

suorittavat tehtävänsä ja että yhdistyksen omaisuutta hoidetaan huolellisesti. 

4.  Laatia toimintasuunnitelma vuosikokoukselle. 

5.  Laatia toimintakertomus sekä esittää tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 

vuosikokoukselle. 

6.  Hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa. 

7.  Kutsua yhdistyksen kokoukset koolle. 

8.  Hankkia yhdistykselle varoja. 

9.  Huolehtia yhdistyksen kirjanpidosta. 

10. Toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset. 

 

8 § Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä johtokunnan kokouksissa ja hoitaa ne tehtävät, jotka 

hänelle lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan 

tehtävistä tämän ollessa estynyt.  

 

Yhdistyksen johtokunnan sihteeri laatii pöytäkirjat, huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja 

arkiston kartuttamisesta, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä tukee seuran viestintää ja 

muuta toimintaa. 

 

Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen rahaliikenteestä, rahavaroista ja omaisuudesta 

johtokunnan antamien ohjeiden mukaan, dokumentoi nämä toimet kirjanpitoa varten, koordinoi 

tilinpäätöksen tekemisen valitun kirjanpitäjän kanssa sekä koordinoi toiminnantarkastuksen 

toiminnantarkastajien kanssa. 
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Seuran nimeämät toimihenkilöt ovat oikeutettuja osallistumaan yhdistyksen ja johtokunnan 

kokouksiin. 

 

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai puheenjohtajan ollessa estynyt 

varapuheenjohtaja tai sihteeri johtokunnan valtuuttamana. 

 

 

IV Tilikausi ja tilintarkastus 

 

10 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan toimintakertomus on  annettava 

toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. 

 

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 7 päivää ennen 

vuosikokousta johtokunnalle. 

 

 

V Yhdistyksen kokoukset 

 

11 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä johtokunnan määräämänä 

päivänä. 

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 

johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

 

Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 

johtokunnalle. 

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. 

 

Kullakin yhteisöjäsenellä on oikeus lähettää yhdistyksen kokoukseen yksi edustaja. Jokaisella 

läsnäolevalla henkilöjäsenellä sekä edustettuna olevalla yhteisöjäsenellä on yhdistyksen 

kokouksessa yksi ääni. 

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee esitys, jota on kannattanut yli puolet äänestäneistä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin 

päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 

kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

 

12 § Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta 

jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 

 

13 § Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.  Kokouksen avaus 

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa. 

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 



4 
5.  Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. 

6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja 

muille vastuuvelvollisille. 

7.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. 

8.  Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. 

9.  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja. 

10.  Vahvistetaan henkilöjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja yhteisöjäseniltä perittävän 

yhteisöjäsenmaksun sekä ainaisjäsenten ainaisjäsenmaksun suuruudet. 

11.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, 

on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 

sisällyttää kokouskutsuun. 

 

 

VI Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen 

 

14 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vuosikokouksessa. Päätös yhdistyksen 

purkamisesta käsitellään 2 peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous.  

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

 

15 § Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 

purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 

käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 

16 § Nämä säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistysrekisteriin hyväksytty. 

 


