
 

 

MIINA SILLANPÄÄN SEURAN SÄÄNNÖT 
 

 

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Miina Sillanpään Seura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kau-

punki. Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi. 

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu  

 

Miina Sillanpään Seura kunnioittaa Miina Sillanpään elämäntyötä ja yhdistyksen tar-

koituksena on jatkaa ja kehittää Miina Sillanpään suorittamaa yhteiskunnallista toi-

mintaa.  

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura 

1) edistää toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä kurssien, kokousten ja 

aloitteiden muodossa Miina Sillanpään ajamia asioita ja arvoja, ku-

ten yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, naisten ja las-

ten asema, vanhusten asema, köyhyys ja huono-osaisuus, palvelu-

työn yhteiskunnallinen merkitys sekä nuorten perheiden ja kotitalo-

uksien asema sekä 

2) harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja järjestää valistustilaisuuk-

sia. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

 

3 § Jäsenet  

 

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi suomalaisia oi-

keuskelpoisia yhteisöjä sekä yksityisiä kansalaisia. Yhdistyksellä voi olla myös halli-

tuksen hyväksymiä kunniajäseniä.  

 

4 § Jäsenmaksut  

 

Yhdistyksen vuosikokous määrää varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsen-

maksun suuruuden. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksuja. 

 

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

 

Jäsen eroaa yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai 

sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 

pöytäkirjaan.  

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmak-

sun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdis-

tykseen liittymällä sitoutunut. Hallitus voi erottaa jäsenen myös, jos jäsen on menette-



 

 

lyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai 

ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 

6 § Hallitus 

 

 Yhdistystä edustaa ja sen asioita valmistelee ja hoitaa hallitus, johon kuuluvat 

vuosikokouksessa valitut kahdeksan jäsentä. Hallitukseen pyritään valitsemaan jäse-

neksi yksi henkilö Miina Sillanpään Säätiön piiristä. Hallitus valitsee keskuudestaan 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sih-

teerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 

Hallituksen jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan vuosikokouksesta alkaen. 

Vuosittain on erovuorossa kaksi (2) hallituksen jäsentä. Sama jäsen voidaan valita hal-

litukseen peräkkäin enintään kahdeksi nelivuotiskaudeksi.         

 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jä-

senistä sitä vaatii. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta 

sen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

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

 

7 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kak-

si yhdessä.   

 

8 § Tilikausi 

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös- ja vuosikertomus 

edellisen vuoden toiminnasta on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme 

viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunton-

sa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.   

 

9 § Yhdistyksen kokoukset 

  

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa maaliskuussa. Yhdistys voi pitää myös yli-

määräisiä kokouksia. Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle, mil-

loin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 

yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaa-

tii.  

 

Kullakin jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni.  Päätökset yh-

distyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautu-

essa tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaalissa 

kuitenkin ratkaisee arpa. 

 



 

 

10 § Vuosikokous 

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantar-

kastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus edellisen vuoden toimin-

nasta 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7.  päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten 

korvausperusteista 

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jä-

senmaksun suuruus 

9.  valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle                               

                                                 10. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja              

 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsi-

teltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että 

asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

 

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä postitse tai 

sähköpostitse yhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

 

12 § Sääntöjen muuttaminen 

 

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään kuukauden 

väliajalla pidetyn yhdistyksen kokouksen yhtäpitävät päätökset, joissa muutosehdotus-

ta kummallakin kerralla on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista 

äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.  

 

13 § Yhdistyksen purkaminen 

 

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös samassa järjestyksessä kuin päätös näi-

den sääntöjen muuttamisesta. 

 

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat 

Miina Sillanpään Säätiölle.  


