KANTA-HÄMEEN TUGLAS-SEURA RY:N
SÄÄNNÖT
1. §
Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry. Seuran kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Näissä
säännöissä yhdistystä kutsutaan seuraksi.
2. §
Seuran tarkoituksena on edistää Viron kulttuurin ja yhteiskuntaolojen sekä viron kielen tuntemusta
Suomessa sekä suomalais-virolaista kulttuuriyhteistyötä.
Toiminnassaan seura
- tukee tutkijoita, opiskelijoita ja taiteilijoita sekä kulttuurityön ja yhteiskuntaelämän eri aloilla toimivia
henkilöitä, joiden toiminta edistää tätä tarkoitusta.
- tiedottaa Suomessa Viroa koskevista asioista ja välittää Viron ja Suomen yhteyksiä sekä esittelee Suomessa
Viron yhteiskuntaa ja kulttuuria.
- voi osallistua tarkoitustaan edistävään kansainväliseen toimintaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen, yleisölle ja yhteisöille tarkoitettuja esitelmä- ja
keskustelutilaisuuksia, retkiä, matkoja, tutustumiskäyntejä, opetustilaisuuksia, kielikursseja, näyttelyitä ja
musiikkitilaisuuksia. Seura voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa.
3. §
Seuran jäseneksi voi liittyä henkilö, jonka hallitus hyväksyy ja joka hyväksymisen jälkeen maksaa seuran
vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Hallitus voi hyväksyä seuran jäseneksi myös Suomessa pysyvästi
asuvia ulkomaiden kansalaisia.
Seura voi kutsua
- kannattaja- ja ainaisjäseneksi henkilöitä ja rekisteröityjä yhdistyksiä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä,
jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoitusperät, sekä
- kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet seuran tarkoitusperiä vastaavassa toiminnassa.
Seuran jäsenet sekä kannattaja- ja ainaisjäsenet suorittavat seuralle jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään
seuran vuosikokouksessa.
Mikäli jäsen ei enää täytä tässä pykälässä mainittuja jäsenyyden edellytyksiä, toteaa hallitus päätöksellään
hänen jäsenyytensä päättyneeksi.
4. §
Seuran hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen neljän
jäsenen läsnä ollessa. Hallitus valitaan vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Erovuoroon joutuu kaksi varsinaista jäsentä ja yksi
varajäsen kunakin vuonna.

5. §
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hallituksen siihen erikseen oikeuttamat henkilöt yksin.
6. §
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja esitetään helmikuun 15. päivään mennessä tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Seuran tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi varsinaista
ja kaksi varatilintarkastajaa.
7. §
Seuran vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2) Esitetään hallituksen vuosikertomus sekä edellisen kalenterivuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto.
3) Vahvistetaan tilinpäätös.
4) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille.
5) Vahvistetaan seuran jäsenmaksut.
6) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ja tilintarkastajien vaali.
8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8. §
Kokouskutsu toimitetaan jokaiselle seuran jäsenelle kirjeitse; sähköpostitse niille seuran jäsenille, jotka ovat
ilmoittaneet seuralle sähköpostiosoitteensa tai, mikäli hallitus niin päättää, lehti-ilmoituksella yhdessä
hämeenlinnalaisessa päivälehdessä tai Tuglas-seuran lehdessä seitsemän päivää ennen kokousta.
9. §
Näiden sääntöjen 2. pykälässä mainittujen tarkoitusperiensä toteuttamista varten seura voi ottaa vastaan
lahjoituksia sekä kartuttaa varojaan arpajaisilla, myyjäisillä ja maksullisilla yleisötilaisuuksilla.
10. §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vuosikokouksessa. Muutosehdotukset on saatettava 8.
pykälässä mainitulla tavalla seuran jäsenistön tietoon vähintään kolmekymmentä päivää ennen
vuosikokousta.
Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, joista toisen tulee olla
vuosikokous.
Seuran lopettaessa toimintansa sen varat on luovutettava seuran tarkoitusperiä edistävään toimintaan
purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.

11. §
Muilta osin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.
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