
Suomen Vaunuhistoriallinen seura 

Vagnshistoriska sällskapet i Finland 

 

Säännöt 5.11.09  v.3 

 

§ 1. 

Yhdistyksen nimi on Suomen vaunuhistoriallinen seura ry 

Vagnshistoriska sällskapet i Finland rf 

 

§ 2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. 

 

§ 3. 

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja kehittää hevosvetoisten ajoneuvojen tuntemusta ja vaunukulttuuria Suomessa sekä herättää kiinnostusta 

vaunujen historialliseen arvoon ja käyttöön. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luetteloi ajoneuvoja ja edistää niiden säilymistä ja 

entisöintiä, järjestää näyttelyitä, opintokäyntejä, kursseja ja esitelmiä, harjoittaa ja tukee aineiston ja tiedon keräilyä, tutkimusta ja koulutusta 

sekä julkaisua. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamenttejä. 

 

Yhdistys pitää yhteyttä ja harjoittaa yhteistoimitaa alan ulkomaisten järjestöjen kanssa. 

 

§ 4. 

Yhdistyksellä voi olla sekä henkilö- että yhteisöjäseniä, jotka hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous 

erikseen kummallekin jäsenryhmälle. 

 

Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksesta ja sitoutuu suorittamaan jäsenmaksun. 

 

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksesta ja sitoutuu suorittamaan yhteisölle 

vahvistetun jäsenmaksun. 

 

Hallitus voi yhdistyksestä erottaa jäsenen joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta. 

 

§ 5. 

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä ja korkeintaan kahdeksan muuta 

jäsentä, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Puheenjohtaja voidaan valita korkeintaan viideksi peräkkäiseksi kaudeksi. Hallitus 

valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä nimeää vaunumestarin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä sellaisen henkilön kanssa, jolle hallitus on vahvistanut tällaisen oikeuden, tai kaksi tällaista 

henkilöä yhdessä. 

 

§ 6. Yhdistyksen tilikaus on kalenterivuosi. 

 

§ 7. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. 

 

Yhdistyksen kokouksissa on niin henkilö- kuin yhteisöjäsenillä kullakin yksi ääni. 

 

Vuosikokouksissa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1. avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja yksi tai kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijaa. 

3. kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus 

4. työjärjestys 

5. tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

7. toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruuden päättäminen 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastaja ja heidän varamiehet 

10. muita kokouskutsussa mainittuja asioita 

  

§ 8.  

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle jokaiselle jäsenelle lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla, joka tulee lähettää viimeistään kaksi viikkoa 

ennen kokousta. 

 

§ 9.  

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan päättää yhdistyksen viimeinen kokous yhdistyksen varojen käyttämisestä sen tarkoituksen edistämiseksi. 


