
 
TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN TUTKIMUKSEN SEURA R.Y. :N 

SÄÄNNÖT 

 
 

1 §  YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA  
 
Yhdistyksen nimi on Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seura r.y. 
 
Nimestä käytetään näissä säännöissä jäljempänä nimeä yhdistys. 
 
Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 
 
 

2 §  TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on poliittisesti riippumattomana 
valtakunnallisena järjestönä tukea ja edistää työväestön ja 
työväenliikkeen historiaan, perinteeseen ja teoriaan 
kohdistuvaa tutkimusta, kehittää tämän alan tutkijoiden ja 
harrastajien yhteistoimintaa sekä herättää kiinnostusta 
työväen historian ja perinteen tutkimustoimintaa kohtaan 
yleisön, erityisesti työväestön keskuudessa.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 

- järjestää valtakunnallisia ja paikallisia seminaareja, 
esitelmä-, luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä alan 
tutkijoiden ja harrastajien tapaamisia, 

- harjoittaa työväen historian ja perinteen tutkimukseen 
liittyvää tieteellistä julkaisutoimintaa, 

- tukee apurahoin toiminta-alallaan harjoitettavaa 
tutkimusta 

- solmii ja pitää yllä yhteyksiä alan kansainvälisiin ja 
muiden maiden organisaatioihin. 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan 
testamentteja ja lahjoituksia sekä toimeenpanna rahankeräyksiä 
ja arpajaisia asianmukaisen luvan hankittuaan. 
 
Yhdistys ei toimi taloudellisen hyödyn hankkimiseksi siihen 
osallisille eikä sen toiminta ole ensisijaisesti taloudellista 
laatua. 
 
 

3 §  JÄSENET 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä työväen 
historian ja perinteen tutkija, harrastaja tai muu yhdistyksen 
tarkoitukset hyväksyvä yksityinen henkilö. 
 
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle 
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tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan 
merkittävällä ilmoituksella. 
 
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää 
vuosikokous. 
 
Mikäli jäsen on kahden vuoden aikana jättänyt jäsenmaksunsa 
maksamatta, yhdistyksen kokous voi päättää hänen 
erottamisestaan. 
 
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus 
hyväksyä sen tarkoitusperät hyväksyvän henkilön tai 
oikeuskelpoisen yhteisön. Kannatusjäsenen vuotuisen 
jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. 
 
 

4 §  HALLITUS 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 
vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 varsinaista sekä 3 
varajäsentä. 
 
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen 
aika. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa 
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään 3 
hallituksen jäsentä sitä vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen 
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, 
on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
 

5 §   YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai 
rahastonhoitajan kanssa. 
 
 

6 §  TILIT 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee 
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 
viikkoa ennen vuosikokousta. 
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7 §  YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 
 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on 
toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta 
joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai 
julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla 
ilmestyvässä sanomalehdessä. 
 
 

8 §  YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen 
määräämänä päivänä ennen helmikuun loppua.  
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) 
yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on 
pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen 
esittämisestä. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä 
yksi ääni. Yhdistyksen kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. 
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa 
asioissa päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan mielipide. 
 
 

9 §  VUOSIKOKOUS 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. kokouksen avaus; 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys; 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien 

lausunto; 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille; 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 
varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruus; 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi 

varamiestä; 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen 
kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti 
ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
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10 §  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on 
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan 
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen 
purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat 
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän 
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa 
lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. 
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