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1. Minna Canthin talo ry:n säännöt 
 
Nimi, kotipaikka ja kieli 
1 § Yhdistyksen nimi on Minna Canthin talo ry ja kotipaikka on Kuopio.  
  

Yhdistyksen kieli on Minna Canthin kirjailijaperinteen mukaisesti suomi, jolla  
yhdistyksen asiakirjat tehdään. Yhdistyksen toimielinten kokouksissa ja yhdistyksen 
järjestämissä tilaisuuksissa käytetään sitä kieltä, jota sen käyttäjä haluaa.  

 
Tarkoitus 
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana ja Minna Canthin 

kulttuuriperinteeseen sekä muihinkin liittyvien hankkeiden ja projektien järjestelijänä 
ja organisoijana ja suunnittelijana ja toteuttajana ylläpitää ja parantaa Suomen, 
erityisesti Kuopion alueen henkistä kulttuuria palvelevien aineellisten ja aineettomien 
rakenteiden tarkoituksenmukaista säilyttämistä vaalia kulttuuriperinteitä.  
 

Toimintamuodot 
 
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

1. edistää perinnetilojen rakentamista ja niiden ylläpitoa ja alan elinkeinoja,  
2. toimii perinteiden ylläpitäjänä, välittäjänä ja kehittäjänä,  
3. toimii suunnittelijana, toteuttajana ja hallinnoijana alaan liittyvissä hankkeissa,  
4. osallistuu lainsäädännön ja muiden viranomaistoimenpiteiden valmisteluun sekä 
tekee niitä koskevia aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja sekä pitää tässä 
tarkoituksessa yhteyttä viranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin sekä järjestöihin,  
5. voi harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa 
yritystoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa, 
6. toimii muutenkin toiminta-alojensa yhteisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia varoja:  
1. järjestämällä asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia ja maksullisia 
huvitilaisuuksia, kuten pienimuotoisia taide - ja kulttuuritilaisuuksia, 
kullttuuritapahtumia, taidemyyntitapahtumia, pienimuotoisia konsertteja ja esityksiä. 
2. oman alansa julkaisutoiminnalla,  
3. kantamalla jäsenyyteen liittyviä maksuja,  
4. joukkorahoituksella tai siihen rinnastettavin hyväksytyin tavoin,  
5. ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja myymällä 
kannatustuotteita,  
6. omistamalla toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta,  
7. harjoittamalla yhdistyslain 5 §:n tarkoittamaa elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka 
välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä 
taloudellisesti vähäarvoisena. 
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Jäsenyys 
4 § Yhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua 

a) luonnolliset henkilöt 
b) rekisteröidyt yhteisöt ja järjestöt, joiden toiminta liittyy yhdistyksen toiminnan 
tarkoitukseen 
  
Yhdistyksen kannattajajäseniksi voidaan ottaa henkilöitä sekä oikeuskelpoisia 
yhdistyksiä ja muita yhteisöjä, jotka eivät täytä varsinaisilta jäseniltä vaadittavia 
edellytyksiä. 

 
Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus hakemuksesta. 

 
5 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 

tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyskokouksen 
pöytäkirjaan merkittäväksi. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen 
suorittamaan sanotun vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä. 

 
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella. 
Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt 
jäsenmaksunsa maksamatta vähintään kuuden kuukauden ajan maksun erääntymisestä. 

 
6 § Yhdistys tukee tasapuolisesti jäsentensä itsenäisesti suorittamaa yhdistyksen 

toiminnan tarkoitusta vastaavaa työtä. Yhdistyksen koko jäsenkuntaa koskevissa 
yhteisissä asioissa jäsenet tukevat sääntöjensä puitteissa yhdistyksen pyrkimyksiä. 

 
Jäsenmaksu 
7 § Yhdistyskokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun 

määrän ja maksuajan. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu voi olla erilainen luonnollisilta 
henkilöiltä ja oikeushenkilöiltä. 
 
Yhdistykseen liittyvän uuden varsinaisen jäsenen on suoritettava jäsenmaksu kolmen 
kuukauden kuluessa jäsenyyden alkamisesta.  

 
Kannattajajäsenet maksavat vuosittain hallituksen vahvistaman 
kannattajajäsenmaksun, joka voi olla erilainen luonnollisilta henkilöiltä ja 
oikeushenkilöiltä. 
 

Hallinto- ja toimielimet 
8 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyskokous.   
 

Toimeenpaneva elin on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja enintään 1-2 
varapuheenjohtajaa ja heidän lisäkseen 2-15 jäsentä. Yhdistyskokous ja hallitus voivat 
asioiden valmistelua varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä neuvottelukuntia, valiokuntia 
ja muita tarpeellisiksi katsottuja toimielimiä. 
 
Yhdistyskokous päättää hallituksen varapuheenjohtajien ja jäsenten määrän. 
Hallitukseen valittavilta edellytetään riittävää koulutusta tai riittävää kokemusta 
yhdistyksen tarkoituksen toteutumiseksi tarpeellisilta aloilta. 
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Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet valitaan tehtäviinsä kahden vuoden 
mittaisiksi ajanjaksoiksi valinnasta päättävän kokouksen loppumisesta kahden vuoden 
kuluttua pidettävän varsinaisen yhdistyskokouksen loppumiseen asti. Jos 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen jäsen eroaa, voidaan tilalle valita uusi 
henkilö ylimääräisessä yhdistyskokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
Yhdistyksellä voi olla toimitusjohtaja, pääsihteeri, sihteeri ja muuta henkilökuntaa.  

 
Yhdistyskokous 
9 § Varsinainen yhdistyskokous pidetään huhti- tai toukokuussa hallituksen määräämänä 

aikana ja hallituksen määräämässä paikassa. 
 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää 
tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten 
vaatii. 
 

10 § Kutsu yhdistyskokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään neljätoista (14) 
vuorokautta ennen kokousta ja siitä voidaan lisäksi ilmoittaa muulla hallituksen 
määräämällä tavalla. Kutsu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen on lähetettävä jäsenille 
vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.  Kokouskutsussa on mainittava 
kokouksessa käsiteltävät asiat. 
 
Kutsu voidaan lähettää postitse tai sähköisesti. 

 
11 § Kannattajajäsenellä tai sen edustajalla on yhdistyskokouksessa läsnäolo- ja 

puheoikeus.  Kannattajajäsen on oikeutettu lähettämään yhdistyskokoukseen yhden 
edustajan. 

 
12  §  Kullakin varsinaisella jäsenellä on yhdistyskokouksessa yksi ääni.   
 

Varsinaisen jäsenen, joka on luonnollinen henkilö, on käytettävä äänioikeuttaan 
henkilökohtaisesti. Sama henkilö voi olla yhdistyskokouksessa vain yhden 
oikeushenkilöjäsenen edustajana.  

 
Jos varsinainen jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksua sääntöjen 7 §:n nojalla 
määrätyssä ajassa, ei tällä ole yhdistyskokouksessa äänioikeutta. 

 
13 § Äänestyksessä ratkaisee 22 ja 23 §:ssä määrättyjä asioita lukuun ottamatta se 

mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa 
tulevat kuitenkin yhdistyksen puheenjohtajan valintaa lukuun ottamatta valituiksi 
eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan 
kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Äänestys on avoin paitsi vaaleissa, jos joku 
äänioikeutettu edustaja pyytää suljettua lippuäänestystä. 

 
14 § Yhdistyskokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja, jonka jälkeen kokoukselle 

valitaan puheenjohtaja. 
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Varsinaisessa yhdistyskokouksessa 

 
- käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta ja 
taloudesta sekä edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 

 
 - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä, 
 

- vahvistetaan talousarvio, toimintasuunnitelma sekä jäsenmaksut ja niiden maksuaika 
toimintavuotta varten, 
 
- päätetään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä hallituksen muiden jäsenten ja 
tilintarkastajien palkkioista, 

 
 - päätetään tarvittaessa hallituksen varapuheenjohtajien ja jäsenten lukumäärä, 
 

- valitaan erovuorossa olevien tilalle yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
sekä hallituksen jäsenet,  

 
- valitaan tarvittaessa tilintarkastaja. Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos 
sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään 
yksi seuraavista edellytyksistä: 
1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa 
2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai 
3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. 
Jollei tilintarkastajaa ole tarpeen valita, valitaan tarvittaessa toiminnantarkastaja ja 
tälle varatoiminnantarkastaja. 
Jos valitaan tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö, on valittava tarvittaessa 
myös varatilintarkastaja. 
Kaikki valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.  
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat ja jäsenten hallitukselle vähintään 
kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen yhdistyskokousta kirjallisesti esittämät 
asiat. 

 - hyväksytään pitkän aikavälin tavoitesuunnitelma, jos hallitus sitä ehdottaa. 
  
Hallitus 
15 § Hallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita. 
 Hallituksen tehtävänä on 

- edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita yhdistyskokouksen hyväksymien päätösten ja 
ohjeiden mukaan, 
- johtaa yhdistyksen toiminnan tarkoituksen edellyttämää työskentelyä, 

 - pitää yhteyttä jäseniin ja muihin etupiireihin sekä kotimaassa että ulkomailla, 
 - pitää yhteyttä toiminta-alueen sellaisiin viranomaisiin tai muihin julkisiin 
 toimijoihin, joiden tehtävänä on vesillä liikkumisen edistäminen,   
 - tehdä esityksiä ja aloitteita valtiovallalle, kunnille ja muille päättäville elimille, 

- ottaa ja erottaa toimitusjohtaja, pääsihteeri ja sihteeri sekä määrätä heidän 
palkkaetunsa ja tehtävänsä, 
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 - vaalivaliokunnan asettaminen valmistelemaan hallituksen valintaa tarvittaessa, 
- laatia yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja talousarvio sekä hoitaa yhdessä 
mahdollisen toimitusjohtajan kanssa yhdistyksen taloutta,  
- kutsua kokoon varsinainen ja ylimääräinen yhdistyskokous ja valmistella niissä 
käsiteltävät asiat, sekä 
- päättää kannattajajäseniltä perittävän jäsenmaksun määrä ja maksuaika. 
 

16 §  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan  
 tai toimitusjohtajan kirjallisesta kutsusta. 
 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku 
varapuheenjohtajista ja yli puolet kaikista hallitukseen kuuluvista on läsnä. 
Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama 
mielipide paitsi vaaleissa arpa. 

 
Toimitusjohtaja, pääsihteeri ja sihteeri 
17 § Yhdistyksen käytännön toimintaa voi johtaa hallituksen apuna toimitusjohtaja, 

pääsihteeri tai sihteeri.  
 

Tehtävään valitun tulee muun ohella: 
- toimia yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi ja yhdistyksen kehittämiseksi, 
- valmistella ja esitellä hallituksen kokouksissa esille tulevat asiat ja huolehtia 
päätösten toimeenpanosta, 
- johtaa yhdistyksen toimistoa ja huolehtia siellä tehtävien töiden järjestämisestä, sekä 
- ottaa palvelukseen ja erottaa muut yhdistyksen toimihenkilöt. 

 
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
18 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai 

varapuheenjohtajat sekä toimitusjohtaja, pääsihteeri tai sihteeri aina kaksi yhdessä 
sekä se tai ne toimi- ja luottamushenkilöt, jotka hallitus siihen määrää, joko yksin tai 
kaksi yhdessä. 

Tilinpäätös ja tilintarkastus 
19 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy kuitenkin 

31.12.2017. Tilinpäätös annetaan helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajien 
tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on luovutettava tilintarkastuskertomuksensa 
hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä. 

 
Sääntöjen muuttaminen 
20 §  Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyskokouksessa vähintään 

kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 
mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä. 

 
Yhdistyksen purkaminen 
21 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyskokouksessa kolmen neljäsosan  

(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava muuttamattomana vielä 
samanlaisella äänten enemmistöllä toisessa yhdistyskokouksessa, joka voidaan pitää 
aikaisintaan kaksikymmentä (20) vuorokautta edellisen kokouksen jälkeen. 
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Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava 
yhdistyksen tarkoitusta edistävälle saajalle. 

  
  
 


