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Korjattu 
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Historia-alumnit/Historia-alumner. Kotipaikka on Helsinki.
2 § Kielet
Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä on kuitenkin vain suomi.
3 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa ja sitä
edeltävissä yksiköissä historia-aineita opiskelleiden keskinäistä yhteydenpitoa. Tarkoituksen
toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen tapaamisia sekä yhteistoimintaa historian oppiaineiden ja
opiskelijajärjestöjen kanssa.
4 § Jäsenmaksut ja muu toiminnan rahoittaminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja
järjestää maksullisia tilaisuuksia. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun suuruuden.
5 § Yhdistyksen jäsenet, velvollisuudet ja oikeudet
Yhdistyksen jäseniksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet
korkeakoulututkintoon tähtääviä opintoja Helsingin yliopistossa pääaineenaan jokin humanistisen
tiedekunnan tai sitä edeltävän yksikön historia-aine.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös sivuaineopiskelijoita, jotka ovat merkittävissä määrin
opiskelleet kyseisiä aineita sekä henkilöitä, jotka ovat opettaneet, tutkineet tai suorittaneet jatko-opintoja
näissä aineissa.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai on menettelyllään vahingoittanut yhdistystä. Ennen erottamispäätöksen tekemistä
asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.
6 § Yhdistyksen kevät- ja syyskokous
Yhdistyksen kokouksessa päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen jäsenet, joilla kullakin on käytössään yksi
ääni. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain tammi-maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.
Muita kokouksia pidetään tarpeen mukaan yhdistyslain 20§:n mukaisesti.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
●
●
●
●
●

hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta
tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen
vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
●
●
●
●

vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet
valitaan seuraavan toimikauden tilejä tarkistamaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle
varahenkilö
● muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kutsut yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, jos hän
kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
7 § Tilikausi ja toiminnantarkastajat
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen kokous valitsee yhden toiminnantarkastajan ja
hänelle varahenkilö. Yhdistyslain edellyttämät kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajalle
vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastuskertomus on toimitettava hallitukselle
viimeistään kahta viikkoa (14 päivää) ennen vuosikokousta.
8 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtaja sekä 3-5 muuta jäsentä. Hallituksen
toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään varapuheenjohtajan,
taloudenhoitajan sekä sihteerin.
Puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokouksen. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä. Hallituksen kokouksen
päätökseksi tulee se mielipide, jota yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä kannattaa. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
9 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen
jäsenen kanssa.
10 § Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa vain, jos siitä on kokouskutsussa
mainittu. Päätös on tehtävä vähintään 2/3 kannatuksella annetuista äänistä.
11 § Yhdistyksen purkautuminen
Yhdistys voidaan purkaa, jos niin päätetään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa, vähintään
kuukauden väliajoin pidetyssä peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa sen
varat käytetään humanistisen tiedekunnan historian opiskelijoiden hyväksi viimeisen kokouksen
määräämällä tavalla.

