
Suomen historiallisen leksikografian seura ry, Helsinki Society for Historical Lexicography 
 
Yhdistyksen säännöt 
 
§ 1  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  
Yhdistyksen nimi on Suomen historiallisen leksikografian seura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 
 
§ 2  Tarkoitus 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sanakirjahistorian sekä historiallisen leksikografian ja leksikologian tutkimusta ja 
tuntemusta.  
 
§ 3  Toiminnan laatu 
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä luentoja, seminaareja ja symposiumeja, kansainvälisiä vierailuja, 
tukemalla toiminnallisesti kirjajulkaisuja, avustamalla toiminnallisesti suomen- ja ruotsinkielisten artikkeleiden 
kääntämistä englanniksi, tukemalla toiminnallisesti tutkimushankkeita, harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja 
muilla vastaavilla toimilla.  
 
Yhdistys voi jakaa apurahoja sanakirjahistorian sekä historiallisen leksikografian ja leksikologian tutkimukseen. 
 
§ 4  HEL-LEX symposiumit 
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan myös osallistumalla New Approaches in English Historical Lexis (HEL-LEX) -
symposiumeihin. 
 
§ 5  Lahjoitukset 
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia käytettäväksi edellä 3. pykälässä määrättyyn toimintaan. 
 
§ 6  Jäsenyys 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoituksesta kiinnostunut henkilö, jota yksi 
yhdistyksen jäsen suosittelee. 
 
Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoituksesta kiinnostunut henkilö, jota yksi yhdistyksen jäsen 
suosittelee, ja joka opiskelee akateemista tutkintoa varten. 
 
Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoituksesta kiinnostunut henkilö, jota yksi yhdistyksen jäsen 
suosittelee, ja joka maksaa ainaisjäsenmaksun. 
 
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
 
Kaikki jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
 
Jokaisella varsinaisella jäsenellä, opiskelija- ja ainaisjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja käytettävissään 
yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
§ 7  Jäsenmaksu 
Varsinaisten jäsenten, opiskelijajäsenten ja kannatusjäsenten on vuosittain suoritettava vuosikokouksen kullekin 
jäsenryhmälle määräämä jäsenmaksu. Ainaisjäsenen kertakaikkisen jäsenmaksun suuruuden päättää hallitus. 
 
§ 8  Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Hallitus voi erottaa jäsenen 
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kahden vuoden ajalta. 
 
§ 9  Kunniajäsenet 
Vuosikokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen toimintaan tai sen toimialaan merkitsevästi 
vaikuttaneita henkilöitä.  
 
Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta, ja hänellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja käytettävissään 
yksi ääni. 
 
§ 10  Hallitus 



Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja 
enintään yhdeksän muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee 
rahastonhoitajan joko hallituksen sisältä tai ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä 
on läsnä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 
 
Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain erovuorossa on osa hallituksen 
jäsenistä. Ensimmäisellä ja toisella kerralla määrätään erovuorossa olevat jäsenet arvalla. Tämän jälkeen erovuoroisuus 
määräytyy vuoron perusteella. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 
 
Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan hallituksen puheenjohtajan 
ääni ratkaisee. Varapuheenjohtajan toimiessa puheenjohtajan sijassa, ratkaisee hänen äänensä. 
 
Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. 
 
Hallitus voi asettaa alaisuuteensa valiokuntia ja nimetä jäseniään erikoistehtäviin. Hallitus voi kutsua asiantuntijoita 
kokouksiin.  
 
§ 12  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä. 
 
§ 13  Yhdistyksen kokoukset  
Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa, hallituksen määräämänä päivänä. Hallitus voi tarvittaessa kutsua 
koolle ylimääräisen kokouksen, jollainen on myös kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenen jäsentä tai vähintään 1/10 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 
 
§ 14  Päätökset 
Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin 
säädetty. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
§ 15  Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. hyväksytään kokouksen työjärjestys  
4. esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta 
5. esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
7. esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma alkanutta vuotta varten 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi 
9. päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä 
10. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
11. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja varamiestä 
12. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus erikseen eri jäsenryhmille 
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
14. käsitellään muut mahdolliset asiat 
 
§ 16  Koollekutsu 
Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta kaikille jäsenille lähetetyllä 
kutsukirjeellä tai sähköpostitse. Kokousten työjärjestys on ilmoitettava kaksi viikkoa ennen kokousta.  
 
§ 17  Käsiteltävät asiat 
Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi halutut asiat on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että ne 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
§ 18  Tilikausi ja tilintarkastus 



Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on 
annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. 
Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen 
vuosikokousta. 
 
§ 20  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa. Kokousten 
väliajan on oltava vähintään yksi kuukausi. Päätös on molemmilla kerroilla tehtävä vähintään 2/3 enemmistöllä 
annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksista tai yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen 
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen 
määräämällä tavalla. 


