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Yhdistyksen säännöt 
 

1. Nimi ja kotipaikka: Yhdistyksen nimi on Harvio-seura ry., kotipaikka on Virrat ja toimialue 
koko maa.  

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu: Yhdistyksen tarkoituksena on selvittää Lumivaaran kunnassa 
sijainneen Harvion kylän ja siellä asuneiden sukujen vaiheita ja historiaa, vaalia perinteitä ja 
edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi 
yhdistys pyrkii tallentamaan karjalaista - erityisesti harviolaista - kulttuuriperintöä keräämällä 
kylään ja sen asukkaisiin liittyvää tietoa, erityisesti sukumuistoja, tekemällä suku- ja 
historiatutkimusta ja julkaisemalla tähän perintöön kuuluvia kirjoituksia, piirustuksia, 
valokuvia ja muuta vastaavaa.  Yhdistys voi järjestää yhteisiä kokouksia, esitelmätilaisuuksia, 
sukupäiviä ja kotiseuturetkiä sekä muita samantapaisia tilaisuuksia.  

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan 
niihin asianomaiset luvat. Yhdistys voi myös ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua 
irtainta tai kiinteää omaisuutta ja perustaa rahastoja. 

 
3. Jäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen 

tarkoituksen ja säännöt, ja joka kuuluu isän tai äidin puolelta Harviosta lähtöisin olevaan 
sukuun, tai on liittynyt tällaiseen sukuun puolison kautta. Jäseneksi voi liittyä muukin henkilö, 
joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja kunnioittaa sen periaatteita. Jäsenet hyväksyy 
hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa 
pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka jatkuvasti 
varotuksesta huolimatta rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa 
yhdistyksen toimintaa tai muistutuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta tai ei 
enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.                                            
Yhdistyksen hallitus on velvollinen pitämään luetteloa yhdistyksen jäsenistä.  

 
4. Yhdistyksen liittymis- ja vuosimaksu. Liittymismaksusta sekä vuotuisen jäsenmaksun 

suuruudesta päättää vuosikokous. Hallituksen esityksestä vuosikokous voi kutsua yhdistyksen 
kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisellä tavalla ansioitunut yhdistyksen toiminnassa. 
Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta.  

 
5. Hallitus. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 

puheenjohtaja, 6 jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 
vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa 
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastohoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan, kutsusta 
silloin, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä 
vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, mutta vaaleissa kuitenkin 
arpa. 

 
6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 



 
 
7. Tilikausi ja tilintarkastus. Yhdistyksen tilikausi on 1.7. – 30.6. Tilinpäätös tarvittavine 

asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme 
viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa 
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

 
8. Yhdistyksen kokoukset. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen 

määräämänä päivänä ennen syyskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen 
kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa 
(1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Päätökset 
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni 
ratkaisee. 

9. Yhdistysten kokousten koolle kutsuminen. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. 
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko 
lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai sähköpostitse niille jäsenille jotka ovat 
ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen 
kotipaikkakunnan sanomalehdessä. 

 
10. Vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi  
 ääntenlaskijaa. 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä     
    hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun      
    suuruus 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 

 
      11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen. Päätös sääntöjen muuttamisesta      
            ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen                     

                  neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava  
                  sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään  
                  yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän                  
                  kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat  
                  samaan tarkoitukseen. 
           
            12. Yhdistyslain noudattaminen.  
                   Kaikessa muussa noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain säännöksiä. 


