
 
TAVASTIA RY:N SÄÄNNÖT 

 
 
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 Yhdistyksen nimi on Tavastia ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 
2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen Hämäläis-Osakunnan entiset jäsenet ja pitää 
heidät jatkuvassa kosketuksessa osakunnan kanssa sekä toimia Hämeen perinteisen 
maakunnan aineelliseksi ja henkiseksi kohottamiseksi sekä hämäläisen hengen lujittamiseksi. 
Vuorovaikutusta osakunnan kanssa ylläpidetään siten, että yhdistyksen jäsenet ottavat osaa 
osakunnan juhliin ja tilaisuuksiin osakunnan sääntöjen ja päätösten rajoissa. Yhdistys 
toteuttaa tarkoitustaan myös järjestämällä juhlia, retkiä, esitelmätilaisuuksia, näyttelyitä ja 
muuta tarkoitustaan palvelevaa vastaavaa toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja järjestää arpajaisia 
asianmukaisen luvan saatuaan. 

 
3 § Jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen entinen Hämäläis-Osakunnan jäsen samoin kuin 
muussakin korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa opiskellut hämäläinen, jonka 
yhdistyksen hallitus hyväksyy. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua 
kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi ansioituneesti toimineen henkilön. 
Yhdistyksen jäsenistä pidetään luetteloa, jonka yhdistyksen hallitus vuosittain tarkistaa. 

 
4 § Jäsenmaksu 

Yhdistyksen vuosikokous päättää vuosittain jäsenmaksusta, jonka jäsen on velvollinen 
suorittamaan. Yhdistyksen jäsen voi halutessaan maksaa yhdistyksen vuosikokouksen 
päättämän kertakaikkisen jäsenmaksun, jonka tulee olla vähintään kymmenen kertaa 
vuosijäsenmaksu. Maksettuaan kertakaikkisen jäsenmaksun, jäsen on vapaa sen jälkeen 
vuosittain perittävistä jäsenmaksuista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. 

 
5 § Jäsenen eroaminen 

Jos jäsen jättää ilman pätevää syytä jäsenmaksunsa kahtena vuotena maksamatta, hallitus 
voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä. 

 
6 § Jäsenen erottaminen 
  Jos jäsen jättää täyttämättä sääntöjen määräämät jäsenvelvollisuutensa tai jos jäsen 

menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti loukannut yhdistyksen 
tarkoitusperiä, voi yhdistyksen kokous erottaa jäsenen. 

 
7 § Hallitus 
 Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. 

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta: toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä 
ja päättyy vaalin jälkeen kolmannen vuoden vuosikokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet 
valitaan siten, että kolme hallituksen jäsentä on vuosittain erovuorossa. Ensi kerralla valituista 
jäsenistä arvotaan yksi kolmasosa (1/3) erovuoroiseksi seuraavassa vuosikokouksessa 
päättyväksi toimikaudeksi ja yksi kolmasosa (1/3) sitä seuraavan toimikauden päättyessä. 
Loput ovat erovuorossa kolmannen toimikauden jälkeen. Tämän jälkeen hallituksen jäsenet 
ovat erovuorossa siinä järjestyksessä kuin heidät on valittu. Hallituksen jäsen voidaan valita 
enintään kahdeksi perättäiseksi täydeksi toimikaudeksi. Jos hallituksen jäsen eroaa ennen 
toimikautensa päättymistä, hänen tilalleen valitaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa 
toinen vain siksi ajaksi, jonka eronnut vielä olisi ollut hallituksessa. 

 
8 § Hallituksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt 
 Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Hallitus nimittää keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt. 

 
 



9 § Hallituksen kokousohjeet 
 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan, kuitenkin 

vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan 
tai varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä. 

 
10 § Nimen kirjoittaminen 
 Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai 

jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 
 
11 § Tilikausi ja tilintarkastus 
 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 

toimintakertomus on esitettävä tilintarkastajalle vähintään neljä viikkoa ennen yhdistyksen 
vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen edellä 
mainittua kokousta. 

 
12 § Yhdistyksen kokous 
 Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun aikana. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 

seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeellä, tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat 
ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. Jäsenille lähetettävän kirjallisen kutsun sijaan kutsu 
voidaan myös julkaista laajasti leviävässä pääkaupungin päivälehdessä vähintään seitsemän 
päivää ennen kokousta, jonka hallitus määrää. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan  vaalit 
2) kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
3) hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tilinpäätös 
4) tilintarkastajan kertomus edellisen vuoden tilien ja toiminnan tarkastamisesta 
5) edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen 
6) tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 
7) hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioiden vahvistaminen 
8) hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle 
9) tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali 
10) kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelman vahvistaminen 
11) kuluvan toimintavuoden talousarviosta ja jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen 
12) muut hallituksen valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat 
Jos yhdistyksen jäsen haluaa esittää asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä 
esitys hallitukselle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. 

 
13 § Sääntöjen muuttaminen 
 Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokouksen tekemällä päätöksellä, 

jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 
 
14 § Yhdistyksen purkaminen 
 Yhdistys voidaan purkaa vain siten, että siitä tehdään päätös kahdessa yhdistyksen 

kokouksessa, joiden välillä on vähintään kuusi kuukautta. Viimeksi pidettävässä kokouksessa 
purkamista tarkoittavan ehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista 
äänistä. Jos yhdistys puretaan, sen varat luovutetaan Hämäläis-Osakunnalle. 

 
15 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät 
 Aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 


