Säännöt
Nämä säännöt on hyväksytty Työväen Sivistysliitto TSL ry:n sääntömääräisessä edustajiston
järjestäytymiskokouksessa 16.6.2017 ja rekisteröity yhdistysrekisteriin 20.7.2017.
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1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Työväen
Sivistysliitto TSL ry, ruotsiksi Arbetarnas Bildningsförbund ABF rf. Nimestä
voidaan käyttää epävirallista lyhennettä TSL. Liiton kotipaikka on Helsinki ja
toiminta-alueena koko maa.
2§ Liiton tarkoitus ja toiminnan laatu
Liitto on työväenliikkeen arvopohjaan sitoutunut jäsentensä valtakunnallinen
yhteenliittymä.
Liitto edistää sivistyksellistä tasa-arvoa, yhteiskunnallista aktiivisuutta,
aikuisten oppimista ja kulttuuriharrastuksia sekä kansainvälistä sivistyksellistä
yhteistyötä ja monikulttuurisuutta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
−
−
−
−
−
−

ylläpitää opintokeskusta
harjoittaa muuta opinto-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa
vaikuttaa sivistys- ja kulttuuripolitiikkaan
harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa
pitää yllä toimialaansa liittyviä kansainvälisiä yhteyksiä
toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Liitto voi omistaa tarkoitustaan varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Liitto voi harjoittaa välittömästi
tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää elinkeinoa tai ansiotoimintaa sekä
perustaa rahastoja ja säätiöitä. Liitto voi hankkia varoja järjestämällä
keräyksiä, arpajaisia ja muulla vastaavalla tavalla.
3§ Jäsenet
Jäsenenä voi olla yhdistys ja muu oikeuskelpoinen yhteisö taikka säätiö, joka
toteuttaa liiton tarkoitusta ja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Jäseneksi
hyväksymisestä päättää hallitus.
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4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä yhdistyslain
määrittämällä tavalla.
Eroaminen tulee voimaan kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, jolloin
eroilmoitus on jätetty. Jäsenmaksu on suoritettava sen kalenterivuoden
loppuun, jolloin eroaminen on tullut voimaan.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen ei ole maksanut
jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin
se on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, on menettelyllään liitossa tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai ei enää täytä laissa tai
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5§ Jäsenmaksu
Jäsen maksaa liitolle edellisen kalenterivuoden lopussa olleen henkilöjäsentensä
lukumäärän perusteella vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää liiton
vuosikokous hallituksen esitykseen pohjaten.
Säätiö ja muu jäsen, jolla ei ole henkilöjäseniä, maksaa liitolle vuotuisen
jäsenmaksun, jonka perusteet määrää liiton vuosikokous.
6§ Hallintoelimet
Liiton jäsenet käyttävät päätösvaltaansa liiton kokouksessa.
Liittoa edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus.
7§ Liiton kokoukset
Liiton vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
kesäkuun loppuun mennessä.
Liiton ylimääräinen kokous on pidettävä, kun liiton kokous niin päättää tai
hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään kaksi viidesosaa (2/5)
liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian
käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.
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8§ Jäsenten äänivalta
Äänivaltaa liiton kokouksessa käyttävät jäsenten valtuuttamat edustajat. Jäsen
voi valtuuttaa äänimääränsä yhden tai useamman edustajan käytettäväksi.
Kunkin edustajan valtakirjasta tulee käydä ilmi hänen edustamiensa äänten
lukumäärä.
Jokaisella jäsenmaksua maksavalla jäsenellä on kokouksessa vähintään yksi (1)
ääni.
Jäsenen käytössä olevien äänten lukumäärä määräytyy jäsenen liitolle edellisen
kalenterivuoden loppuun mennessä ilmoittaman henkilöjäsenmäärän mukaan
seuraavasti:
−
−
−
−
−

jos jäsen maksaa jäsenmaksua liitolle vähintään
osalta, sillä on käytössään kaksi (2) ääntä.
jos jäsen maksaa jäsenmaksua liitolle vähintään
osalta, sillä on käytössään kolme (3) ääntä
jos jäsen maksaa jäsenmaksua liitolle vähintään
osalta, sillä on käytössään neljä (4) ääntä
jos jäsen maksaa jäsenmaksua liitolle vähintään
osalta, sillä on käytössään viisi (5) ääntä
jos jäsen maksaa jäsenmaksua liitolle vähintään
osalta, sillä on käytössään kuusi (6) ääntä

10 000 henkilöjäsenen
25 000 henkilöjäsenen
50 000 henkilöjäsenen
100 000 henkilöjäsenen
200 000 henkilöjäsenen

Säätiöllä ja muulla jäsenellä, jolla ei ole henkilöjäseniä, äänten lukumäärä
määräytyy suoritetun jäsenmaksun suuruuden mukaan suhteessa
henkilöjäsenmäärän perusteella maksavien jäsenten äänimäärään.
Hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla sekä liiton toimihenkilöillä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kokous voi myöntää läsnäoloja puheoikeuden myös muille henkilöille.
9§ Vuosikokouksen koolle kutsuminen
Liiton vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu lähetetään
viimeistään kuukautta ennen kokousta postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
Kutsussa mainitaan kokouksen aika ja paikka. Ennakkoilmoitus
vuosikokouksesta on lähetettävä helmikuun loppuun mennessä postitse.
Jäsenen, joka haluaa saada tietyn asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään maaliskuun loppuun
mennessä.
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10§ Liiton vuosikokous
Vuosikokouksen tehtävänä on
−
−
−
−
−
−
−
−
−

valita liiton puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet joka
toinen kalenterivuosi kahdeksi vuodeksi kerrallaan,
valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö tarkastamaan kuluvan
tilikauden tilejä ja hallintoa,
käsitellä liiton tilinpäätös, hallituksen kertomus ja
tilintarkastuskertomus,
päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille,
määrätä liiton jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle,
käsitellä hallituksen esitys seuraavan vuoden toiminnan ja talouden
painopisteiksi,
käsitellä kokoukselle tehdyt esitykset
päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista sekä
päättää asioista, jotka kokous yksimielisesti päättää ottaa käsiteltäväksi,
jollei yhdistyslaista muuta johdu.

11§ Liiton hallitus
Liittoa edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2)
kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi
(2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä.
Hallitus valitsee keskuudestaan 1. ja 2. varapuheenjohtajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet (1/2) hallituksen muista jäsenistä.
Hallituksen tehtävänä on
−
−
−
−

valmistella liiton kokouksissa esille tulevat asiat ja panna täytäntöön
kokousten päätökset,
pitää jäsenluetteloa,
kutsua koolle liiton kokous ja toteuttaa sen tekemät päätökset,
johtaa ja kehittää liiton toimintaa,
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−
−
−
−

−

−

laatia tili- ja toimintakertomus, tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja
talousarvio,
huolehtia liiton talouden ja omaisuuden hyvästä hoidosta,
toimia opintokeskuksen johtokuntana,
päättää lahjoituksilla tai testamentilla saadun tai sijoitusomaisuuteen
kuuluvan kiinteistön tai muun omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja
kiinnittämisestä,
ottaa ja vapauttaa liiton päivittäistä toimintaa johtava pääsihteeri,
opintokeskuksen rehtori ja muut johdon edustajat sekä hyväksyä
henkilöstöstrategia sekä
valvoa liiton etua ja oikeutta ja huolehtia muutoinkin liiton asioista.

Hallitus voi antaa määräämänsä asiat asettamansa toimielimen tai ottamansa
toimihenkilön valmisteltavaksi.
12§ Tilikausi ja tilintarkastus
Liiton tilikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen on annettava tilinpäätös tilintarkastajalle huhtikuun loppuun
mennessä. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen tilintarkastuskertomus
viimeistään kuukautta ennen liiton vuosikokousta hallitukselle.
13§ Nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja, pääsihteeri sekä ne liiton
hallituksen jäsenet tai toimihenkilöt, jotka hallitus määrää, aina kaksi yhdessä.
14§ Sääntöjen muuttaminen
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) liiton kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.
15§ Liiton purkaminen
Ehdotus liiton purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) liiton kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.
Jos liitto purkautuu, sen jäljelle jäävät varat ja omaisuus on käytettävä liiton
tarkoituksen edistämistä palvelevaan työväenliikkeen toimintaan purkamisesta
päättävän kokouksen lähemmin määräämällä tavalla.
Jos liitto lakkautetaan, varat ja omaisuus käytetään samaan tarkoitukseen.

