
 

 

 
Slovenia-seuran säännöt 

   

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki.  

2 § 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta ja 
harrastusta Suomessa sekä lisätä Suomen ja Slovenian kulttuuriyhteistyötä ja 
kanssakäymistä.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  

• järjestää kulttuuri- ja tiedotustilaisuuksia sekä tapaamisia suomalaisten ja 
slovenialaisten välillä  

• järjestää jäsenilleen tutustumis- ja opintomatkoja, vierailuja, retkiä ja 
matkailuvaihtoa  

• harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, ylläpitää kirjastoa ja tiedottaa 
slovenialaiseen kulttuuriin liittyvistä asioista  

• pitää yhteyttä vastaaviin järjestöihin Suomessa ja ulkomailla  
• seuraa Slovenian kulttuuri- ja yhteiskuntaelämää ja tiedotusvälineitä ja 

tiedottaa tapahtumista.  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys  

   
• voi vastaanottaa toiminta-avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä 

viranomaisten luvan saatuaan panna toimeen arpajaisia ja rahankeräyksiä  
• voi perustaa ja kartuttaa rahastoja  
• voi tarvittaessa viranomaisten luvan saatuaan harjoittaa kustannusliikettä 

ja kirjakauppaa sekä järjestää jäsenmatkoja.  

YHDISTYKSEN JÄSENET 

3 § 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai 
oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.  

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen 
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.  

Yhdistyksen jäseniksi pyrkivien jäsenhakemuksista päättää yhdistyksen hallitus. 
Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun. Varsinaisilta jäseniltä ja 
kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää 
yhdistyksen syyskokous.    



 

 

4 § 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 
tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa. Jos 
jäsen jättää jäsenmaksunsa suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuonna, hänet 
voidaan katsoa eronneeksi tilikauden päättyessä. Hallitus voi myös erottaa 
hänet, jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen 
liittymällä sitoutunut 
     

YHDISTYKSEN HALLITUS 

5 § 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksen yhdeksi 
toimikaudeksi valitsema puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 
kaksi varajäsentä.  

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.   

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan 
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

6 § 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin on tarpeellista tai kun vähintään 
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi 
vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.  

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 
arpa. Hallituksen kokouksen päätökset kirjataan pöytäkirjaan, jonka kokouksen 
puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.  

Hallituksen kokoukseen on jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus antaa 
kirjallisia esityksiä.  

7 § 

Hallituksen tulee hoitaa yhdistyksen asioita lain, näiden sääntöjen sekä 
yhdistyksen kokouksen antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.  

Hallitus voi asettaa yhdistyksen jäsenistä koostuvia toimikuntia valmistelemaan 
erikseen määrättäviä tehtäviä varten.  
     

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

8 § 

Päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyksen kokous.  



 

 

9 § 

Yhdistys kokoontuu hallituksen kokoon kutsumana tarpeen vaatiessa tai 
ylimääräiseen kokoukseen yhdistyksen kokouksen niin päättäessä 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 kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 
hallitukselle. 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle  vähintään seitsemän    
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen   
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. 

10 § 

Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja. Avaaja johtaa myös kokousta puheenjohtajan vaaliin saakka.  

Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.  

Kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli ne 
eivät koske yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa.  

Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, 
pöytäkirjaan on merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on 
kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden kokouksessa sitä varten 
valitun pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja allekirjoitettava. 

11 § 

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta.  

Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa                                   
hallituksen määräämänä aikana.  

Yhdistyksen kevätkokouksessa 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. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

         Yhdistyksen syyskokouksessa 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. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja  
               jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle                                                             
           6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet          
           7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat          
           8. 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. 

 
 
 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

12 § 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
sihteeri, rahastonhoitaja tai muu hallituksen nimeämä henkilö, kaksi yhdessä.  
     

TILIT JA TILINTARKASTUS 

13 § 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat sekä hallituksen laatima toimintakertomus 
on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.  

Tilintarkastajien tulee suorittaa hallinnon ja tilien tarkastus ja antaa siitä 
hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu lausunto 
viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.    

 

ALUEELLISET JA TIETTYYN AIHEPIIRIIN LIITTYVÄT 
OSASTOT 

14 § 

Yhdistyksen jäsenet voivat yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseksi perustaa 
alueellisia tai tiettyyn aihepiiriin liittyviä rekisteröimättömiä alaosastoja.  

Alaosastojen toiminnassa ja hallinnon järjestämisessä noudatettakoon 
yhdistyksen kokouksen ja hallituksen antamia ohjeita.  
   
   



 

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

15 § 

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

Yhdistyksen purkamisesta päätettäessä on äänestys toimitettava umpilipuin.  

16 § 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoitusperien 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  
   
   

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

17 § 

Muutoin noudatettakoon voimassa olevaa yhdistyslakia. 

  


