
KARJALAN SIVISTYSSEURA ry:n  SÄÄNNÖT 
 
 
1 §    Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Karjalan 
Sivistysseura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 

2 §    Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu 
 

Seuran tarkoitus on vaalia itä- ja rajakarjalaista kulttuuria karjalaisten asuma-
alueilla sekä edistää karjalaisten sivistystyötä Sen tulee toimia karjalaisen 
perinteen ja heimohengen säilyttämisen ja elävänä pitämisen hyväksi. 

 
Tarkoitustaan seura toteuttaa 
1. keräämällä karjalaista perinne-, historia- ja sukutietoa ja levittämällä sitä 

oman lehden, kirjallisuuden ja esitelmien välityksellä sekä muilla 
vastaavilla tavoilla 

2. perustamalla seuran tarkoitusta tukevia omia rahastoja ja hoitamalla seuralle 
luovutettuja rahastoja luovuttajien tahdon mukaisesti 

3. jakamalla apurahoja juuriltaan itä- ja rajakarjalaisille opiskelijoille ja 
tutkijoille sekä seuran jäsenten perustamille toimintaryhmille 

4. perustamalla ja tukemalla seuran piirissä toimivia alaosastoja, rekisteröityjä 
suku- ja perinneseuroja sekä karjalaisia kulttuurikerhoja 

5. järjestämällä ja avustamalla heimohenkisiä tilaisuuksia sekä tukemalla 
perinteistä karjalaista kulttuuritoimintaa  

6. järjestämällä kyykkäpelejä ja -kilpailuja 
7. teettämällä ja tukemalla karjalaiseen kulttuuriin liittyvää tutkimustyötä 
8. myöntämällä apurahoja, avustuksia ja tunnustuspalkintoja henkilöille - vain 

poikkeustapauksissa seuran henkilöjäsenille - ja rekisteröidyille 
yhdistyksille, jotka ovat ansiokkaasti toimineet seuran tavoitteiden 
mukaisesti. 

9. tekemällä aloitteita eri viranomaisille ja harjoittamalla yhteistoimintaa 
muiden alan järjestöjen kanssa 

10. toimimalla karjalaisen heimon jäseniä yhdistävänä ja heidän keskinäistä 
yhteydenpitoaan edistävänä elimenä. 

 
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, 
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä 
järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

 
3 §    Jäsenet 

 



Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy 
seuran tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen 
yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset ja 
kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. 

 
Jäsenen tai myös ulkopuolisen henkilön, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla 
edistänyt seuran tavoitteita, voi hallitus kutsua seuran kunniajäseneksi ja 
ansioituneen puheenjohtajan kunniapuheenjohtajaksi. Hallitus voi antaa seuran 
toiminnassa ansioituneelle henkilölle seuran ansiomerkin. 
 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 
4 §    Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 
tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa 
merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 
Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksun toistuvasti maksamatta tai on menettelyllään seurassa tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai jos hän ei enää täytä laissa 
tai seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 
5 § Liittymis- ja jäsenmaksu 
 

Vuosikokous päättää varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän 
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kummallekin 
jäsenryhmälle. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita 
jäsenmaksuja. 

 
6 §     Hallitus 
 

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 
puheenjohtaja ja 9 muuta jäsentä Puheenjohtaja valitaan vuosittain ja muut 
hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi siten, että heistä kolme on vuosittain 
erovuoroisia. 

 
Hallitus valitsee ensimmäisessä vuosikokouksen jälkeen pidettävässä 
kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
Toimihenkilöiden palkan määrää hallitus. Rahastonhoitajalta voidaan vaatia 
takuu. 

 



Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta, kun jompikumpi heistä katsoo siihen olevan 
aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

 
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan ja kolmen jäsenen läsnä ollessa. 
Äänestettäessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 

 
Hallitus hoitaa seuran asiat näiden sääntöjen ja seuran päätösten ja 
mahdollisesti antamien yleisten ohjeiden mukaan, päättää seuran ylimääräisten 
kokousten koolle kutsumisesta ja valmistelee asiat seuran kokoukselle. 

 
Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijajäseniä, joilla ei kuitenkaan ole 
päätös- eikä äänivaltaa. 

 
7 §     Seuran nimen kirjoittaminen 
 

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri 
tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

 
8 §     Tilikausi ja tilintarkastus 
 

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. 
 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on 
annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. 
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

 
9 §     Seuran kokoukset 
 

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämällä 
paikkakunnalla Suomessa joko maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa lähellä 
Elias Lönnrotin syntymäpäivää. 

 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua 
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen 
vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 
hallitukselle. 

 



Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, 
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Seuran kokouksen päätökseksi tulee se 
mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
10 §   Seuran kokousten koollekutsuminen 
 

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän 
vuorokautta ennen kokousta ilmoituksella seuran jäsenlehdessä tai jäsenille 
postitettavalla kirjeellä. 

 
11 §    Vuosikokous 
 

Seuran 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 esityslista 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruudet 
8. valitaan vuosittain hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten 

tilalle 
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat; tilintarkastajaksi 

voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö  
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 
kuukautta ennen edellisessä vuosikokouksessa ilmoitettua kokouspäivää. 

 
12 §   Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen 
 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista 
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran 
purkamisesta. 

 



Seuran purkautuessa sen varat käytetään ja sen kokoelmat luovutetaan seuran 
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä 
tavalla tai luovutetaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry:lle. 

 
Seuran tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään ja sen kokoelmat luovutetaan 
käytettäväksi seuran tarkoituksen mukaisesti. 

 


