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HISTORIAN YSTÄVÄIN LIITTO ry 

SÄÄNNÖT 

(Säännöt hyväksytty Historian Ystäväin Liiton vuosikokouksessa 5.4.2022) 

 

 

1 § Tarkoitus 

Historian Ystäväin Liiton tarkoituksena on edistää kotimaisen ja yleisen historian tutkimista, 

herättää kansalaisissa historian harrastusta ja levittää historiallista katsomustapaa. Tarkoitustaan 

liitto toteuttaa järjestämällä esitelmiä, keskusteluja ja opintomatkoja, toimittamalla julkaisuja 

historiasta ja sen lähialoilta sekä kannattamalla historiantutkimusta. 

 

2 § Kotipaikka 

Liiton kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toimikielenä suomi. 

 

3 § Liiton jäsenet 

Liiton jäseneksi voi tulla henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi 

voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen 

tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta Liiton 

hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua Liiton 

kokouksessa henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut Liiton toimintaa.  

 

4 § Jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 

erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Jäsen, joka laiminlyö kahtena 

peräkkäisenä vuotena jäsenmaksun suorittamisen, katsotaan Liitosta eronneeksi.  

 

5 § Vuosijuhla 

Liiton vuosijuhla pidetään Yrjö Sakari YrjöKoskisen muistoksi joulukuun 10. päivänä. 

 

6 § Liiton kokoukset 

Liiton ja sen hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Liiton kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa 

ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Liiton kokouksessa on 

jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla 

jäsenellä on kokouksessa läsnäolo-ja puheoikeus. Liiton kokouksen päätökseksi tulee, ellei 

säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
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7 § Varsinaiset kokoukset 

Liiton kevätkokous, mikä pidetään huhtikuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat: 

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa 

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3) hyväksytään kokouksen työjärjestys 

4) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille 

9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

Liiton syyskokouksessa, mikä pidetään marraskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat: 

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa 

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 3) hyväksytään kokouksen työjärjestys 

4) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksujen suuruudet 

seuraavalle kalenterivuodelle 

5) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan 

6) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt 

7) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 

voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

8 § Kutsu liiton kokoukseen 

Hallituksen on kutsuttava Liiton kokouksen koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 

kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.  

 

9 § Hallitus 

Liittoa johtaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, ja 

yhdeksän jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan ja 

keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on 

kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain kolme erovuorossa. Hallitus kokoontuu 

puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat 

siihen oleva aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Jos puheenjohtaja tai 

hallituksen muu jäsen ennen vaalikauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen valitaan liiton 

seuraavassa kokouksessa toinen jäsen siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksen 

jäsenenä. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 

Asioiden valmistelua varten hallitus voi vuosittain asettaa jaostoja ja työryhmiä. 
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10 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tulee näitä sääntöjä noudattaen ja liiton kokouksissa tehtyjen päätösten mukaisesti 

hoitaa liiton asioita. 

Hallituksen tehtävänä on mm.: 

 ottaa toimeensa liiton toimihenkilöt sekä sopia heidän työehdoistaan; 

 kutsua kokoon liiton kokoukset, laatia vuosikokoukselle kertomus liiton toiminnasta ja 

varainhoidosta sekä tulo- ja menoarvio alkaneen vuoden toimintaa varten; 

 seurata liiton toimialan kehitystä ja ryhtyä niihin toimiin, jotka ovat omiaan edistämään liiton 

tarkoitusperiä. 

 

11 § Neuvottelukunta 

Neuvoa antavaksi elimeksi hallitus voi asettaa 10-20 jäsenisen neuvottelukunnan. 

Neuvottelukunnan jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan 

kutsuu koolle hallitus. 

 

12 § Päätösten teko 

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

13 § Liiton nimen kirjoittaminen  

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja yksin 

tai muu hallituksen valtuuttama hallituksen jäsen yhdessä sihteerin kanssa. Liiton hallitus voi 

päättää, että maksuosoituksia asetettaessa ja juoksevia asioita hoitaessaan kirjoittaa sihteeri liiton 

nimen yksin. 

 

14 § Sihteeri 

Sihteerin tehtävänä on hallituksen puolesta pitää liiton jäsenten nimikirjaa, huolehtia jäsenistön 

kartuttamisesta ja muusta liiton menestymisestä, pitää yhteistyössä puheenjohtajan kanssa huolta 

liiton ja sen hallituksen päätösten toimeenpanosta. 

 

15 § Liiton talous 

Hallituksen antamalla valtuutuksella sihteeri huolehtii liiton omaisuudesta, pitää kirjaa sen 

varoista, tekee tilin, ottaa vastaan ja kuittaa liiton jäsenmaksut, liiton saamat lahjoitukset ja 

apurahat, perii saatavat, asettaa liiton puolesta maksuosoituksia sekä edustaa liittoa niiden 

yhteisöjen kokouksissa, joissa liitto on osakkaana. 

 

16 § Tilikausi 

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. 
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17 § Lahjoitusten, lahjoitussitoumusten ja testamenttien vastaanottaminen 

Liitto on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, lahjoitussitoumuksia ja testamentteja. 

 

18 § Paikallisyhdistykset 

Liitto voi perustaa paikallisyhdistyksen, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Ennestään 

toimiva historiallinen seura tai yhdistys voidaan hyväksyä liittoon paikallisyhdistyksenä. 

Paikallisyhdistyksen ja liiton välisistä suhteista päättää hallitus. 

 

19 § Sääntöjen muuttaminen 

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta käsitellään ja ratkaistaan syyskokouksessa. Jos hallitus 

on puoltanut sen hyväksymistä, ratkaistaan asia äänten enemmistöllä. Äänestyksessä sitä on 

kannatettava kaksi kolmannesta annetuista äänistä. 

   

20§ Liiton toiminnan lopettaminen 

Kun on päätettävänä kysymys liiton toiminnan lopettamisesta, menetellään niin kuin 19 §:ssä on 

todettu. Jos ehdotus hyväksytään,  

luovutetaan liiton omaisuus Suomen Historialliselle Seuralle. 

 

   __________________ 


