
Taloudellista voittoa tavoittelemattoman 

HAAPSALUN SEUDUN SUOMI-SEURAN SÄÄNNÖT 

 

I Yleiset määräykset 

 

Haapsalun Seudun Suomi-Seura niminen yhdistys (jäljempänä ”seura”, viroksi  

Haapsalu Piirkonna Soome Selts) on vapaaehtoisuuden pohjalta yhdistyneiden 

luonnollisten henkilöiden itsenäinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka 

toimii   yhteiseksi hyväksi periaatteinaan demokratia, itsenäinen taloudenhoito 

ja itserahoitus.    

Seuran tarkoitus on yhdistää Haapsalun seudulla oleskelevia suomalaisia, 

koordinoida heidän yhteistyötään, järjestää yhteisiä tilaisuuksia sekä lisätä 

jäsentensä tietoja Virosta ja viron kielestä. Seura tekee myös Suomea 

tunnetuksi Viron asukkaille.    

Seuran kotipaikka on Haapsalu, Viron tasavalta. 

Seura noudattaa toiminnassaan Viron tasavallan lainsäädäntöä ja näitä 

sääntöjä.  

Seura on perustettu v.2002. 

 

II Seuran jäseneksi ottaminen, seurasta eroaminen sekä erottaminen  

 

2.1. Seuran jäsenyyttä voi hakea jokainen henkilö, joka haluaa kehittää seuran 

tarkoituksen mukaista toimintaa, esittää seuran hallitukselle kirjallisen 

hakemuksen, jossa velvoittautuu noudattamaan seuran sääntöjä ja maksaa 

seuran yleiskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. 

2.2. Seuran jäseneksi ottamisesta päättää seuran hallitus tai sääntöjen kohdassa 

2.6 mainitussa tapauksessa yleiskokous. 

2.3. Seurasta eroamiseksi jäsen esittää hallituksen puheenjohtajalle kirjallisen 

hakemuksen. Seurasta eroaminen tulee voimaan hakemuksen esittämistä 

seuraavan kuukauden alusta.   

2.4. Seuran jäsen voidaan erottaa seurasta hallituksen päätöksellä, mikäli 

seuran jäsen ei ole tilikauden loppuun mennessä maksanut seuran jäsenmaksua 

tai ei noudata muita kohdassa 3.2. mainittuja velvollisuuksiaan.  

2.5. Seuran jäsenen erottamisesta päättää seuran hallitus kokouksessaan. 

Erottamisasian käsittelystä on annettava tieto erotettavalle jäsenelle 

kirjallisesti vähintään 2 viikkoa ennen kokousta ja hänellä on oikeus osallistua 

puheoikeudella erottamistaan koskevan asian käsittelyyn hallituksessa. 

Jäsenen erottamiseksi tarvitaan hallituksen kokouksen 3/4 äänten enemmistö. 

Seurasta erottaminen tulee voimaan heti.      

2.6. Seuran hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus vaatia erottamisasian 

ottamista uudelleen käsiteltäväksi erottamista seuraavassa seuran 

yleiskokouksessa.  

 

III. Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet 

 

3.1. Seuran jäsenillä on oikeus: 

a) osallistua äänioikeudella seuran yleiskokoukseen 

b) tulla valituksi seuran hallitukseen ja muiden muodostettavien toimielimien 

jäseneksi 

c) saada seuran hallitukselta ja muilta toimielimiltä tietoja seuran toiminnasta  



3.2. Seuran jäsen on velvollinen: 

a) noudatamaan seuran toiminnassa seuran sääntöjä ja seuran toimielinten 

päätöksiä 

b) maksamaan yleiskokouksen vahvistaman jäsenmaksun 

c) tiedottamaan seuran hallitukselle seuran jäsenrekisterin pitämistä varten 

asuinpaikkansa ja osoitteensa sekä henkilötunnuksensa sekä kertomaan 

muuttuneet tiedot viimeistään 2 kuukauden kuluessa muutoksesta.  

d) maksamaan seuran jäsenmaksun kuluvalta vuodelta myös silloin, kun hänen 

jäsenyytensä päättyy kesken vuotta. 

3.3. Jäsenmaksun lisäksi muita taloudellisia velvoitteita voidaan seuran 

jäsenelle asettaa vain yleiskokouksen päätöksellä, jota puolsivat kaikki 

yleiskokoukseen osallistuneet seuran jäsenet.   

 

IV.  Yleiskokous 

 

4.1. Seuran korkein päättävä toimielin on seuran yleiskokous, jossa kullakin 

seuran jäsenellä on yksi ääni.   

4.2. Seuran yleiskokouksen toimivallassa on: 

a) seuran sääntöjen muuttaminen 

b) seuran tarkoituksen muuttaminen 

c) seuran hallituksen jäsenten valinta 

d) päättää liiketoimesta seuran ja hallituksen jäsenen, hallituksen määräämän 

muun toimihenkilön tai hallituksen perustaman muun toimielimen jäsenen 

kesken taikka esittää häntä vastaan vaatimus ja määrätä seuran edustaja tässä 

liiketoimessa tai vaatimuksessa.  

e) päättää seuralle kuuluvien kiinteistöjen ja rekisteriin vietävien irtainten 

esineiden luovuttamisesta ja niiden rasittamisesta velvoiteoikeuksin sekä 

määrätä ehdot näihin toimenpiteisiin 

f) tilinpäätöksen vahvistaminen 

g) päättää muista asioista, joita ei ole lailla, seuran säännöillä tai 

yleiskokouksen päätöksellä annettu muiden toimielinten toimivaltaan.  

4.3. (Muutettu 5.10.2013) Seuran yleiskokouksen kutsuu koolle hallitus: 

a) viimeistään toukokuun loppuun mennessä edellisen vuoden tilinpäätöksen 

vahvistamiseksi  

b) viimeistään joulukuun loppuun mennessä seuran seuraavan vuoden 

puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten 

valitsemiseksi, tilintarkastajien määräämiseksi sekä jäsenmaksun 

vahvistamiseksi    

c) siinä tapauksessa, että sitä vaatii kirjallisesti ja perustellusta syystä 

vähintään 1/10 seuran jäsenistä  

d) muissa tapauksissa, jos seuran etu sitä vaatii.  

4.4. Yleiskokouksen koollekutsumiseksi hallitus lähettää kullekin seuran 

jäsenelle vähintään 3 viikkoa ennen yleiskokousta kirjallisen kutsun, jossa on 

mainittu yleiskokouksen pitoaika, paikka ja esityslista.  

4.5. (Muutettu 5.10.2013) Yleiskokous on päätösvaltainen, kun siihen 

osallistuu 1/20 seuran jäsenistä.  

4.6. Yleiskokouksen päätökset syntyvät, kun päätöstä kannattaa yli puolet 

kokoukseen osallistuneista seuran jäsenistä ja laki tai seuran säännöt eivät 

vaadi suurempaa äänten enemmistöä. Siinä tapauksessa että äänet jakautuvat 



tasan, ratkaisee yleiskokouksen puheenjohtajan ääni, hallituksen jäseniä 

valittaessa kuitenkin arpa.  

4.7. Seuran sääntöjen muuttamiseksi tarvitaan yleiskokouksen 3/4 äänten 

enemmistö ja seuran tarkoituksen muuttamiseksi tarvitaan kaikkien 

yleiskokoukseen osallistuneiden seuran jäsenten äänet.  

 

V. Hallitus 

 

5.1. Seuran toimintaa johtaa ja seuraa edustaa hallitus, jossa on puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja sekä 3-8 muuta jäsentä.  

5.2. Yleiskokous valitsee hallituksen jäsenet 1 tilivuodeksi. 

5.3. (Muutettu 5.10.2013) Hallitus edustaa seuraa kaikissa oikeustoimissa. 

Seuran nimenkirjoitusoikeus on yhdessä kahdella hallituksen jäsenellä, joista 

toisen on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, lukuun ottamatta seuran 

pankkitilien avaamista ja käyttämistä, jota varten hallitus valtuuttaa 

toimikaudekseen erikseen henkilöt.  

5.4. Seuran nimissä tehtävien liiketoimien, joiden suuruus ylittää 39.900 

kruunua (2550 €), suorittamiseksi hallituksen tulee saada suostumus 

yleiskokoukselta etukäteen. 

5.5. Hallitus määrää toimikaudekseen keskuudestaan seuran sihteerin sekä 

keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut 

tarpeelliset seuran toimihenkilöt.  

5.6 Hallitus voi muodostaa toimikaudekseen muita toimielimiä, määrätä niiden 

jäsenet  sekä niiden oikeudet ja velvollisuudet. 

5.7. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan (puheenjohtajan ollessa estynyt hänen 

luvallaan varapuheenjohtajan) kutsusta.     

5.8. Hallitus on päätösvaltainen kun sen kokoukseen osallistuu puheenjohtaja 

(puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja) sekä vähintään 2 muuta 

hallituksen jäsentä.    

5.9. Hallitus tekee päätöksensä hallituksen kokoukseen osallistuvien jäsenten 

äänten enemmistöllä. 

5.10. Siinä tapauksessa että äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan 

(kokousta johtavan varapuheenjohtajan) ääni.   

 

VI. Seuran taloudenhoito 

 

6.1. Seuran tilivuosi on kalenterivuosi.  

6.2. Hallituksen tulee antaa edellisen vuoden tilinpäätös tilintarkastajille 

vähintään 2 viikkoa ennen yleiskokousta.  

6.3. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle tiedoksi kertomuksensa 

vähintään 1 viikko ennen yleiskokousta.   

  

VII. Yhdistyminen, jakautuminen, toiminnan lopettaminen 

 

7.1. Seuran yhdistyminen, jakautuminen tai toiminnan lopettaminen tapahtuu 

laissa säädetyssä järjestyksessä.  

7.2. Mikäli laista ei toisin johdu hallituksen jäsenet tai yleiskokouksen 

määräämät henkilöt toimittavat seuran yhdistymisen, jakautumisen tai 

toiminnan lopettamisen. 



7.3. Mikäli laista ei toisin johdu jaetaan seuran yhdistyessä, jakautuessa tai 

toiminnan loppuessa jäljellä oleva seuran varallisuus yhtä suurina osina seuran 

jäsenten kesken tai se siirtyy jonkin toisen taloudellista voittoa 

tavoittelemattoman yhdistyksen omaisuudeksi siten kuin seuran yleiskokous 

päättää.     

 
 


