
 
 

RUUSU – RISTI RY:N SÄÄNNÖT 
 
 
 
I YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA  TARKOITUS 
 
 
1 § Yhdistyksen nimi on Ruusu – Risti ry. 
 Perustettu 14 päivänä marraskuuta 1920. 
 
2 § Ruusu – Ristin kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 
3 § Ruusu – Risti ry on itsenäinen järjestö. Ohjelmansa nojalla se kuuluu 
 H. P. Blavatskyn vuonna 1875 alkuunpanemaan teosofiseen liikkeeseen. 
 
 Ruusu – Ristin tarkoitus on esitelmien ja muun vastaavan toiminnan 
 avulla työskennellä ohjelmansa toteuttamiseksi, joka selviää seuraavista 
 kohdista: 
  

1. Ruusu – Risti on totuudenetsijäin järjestö, jonka jäsenet tunnustaen  
kaikkien ihmisten veljeyden katsomatta rotuun, väriin,  
kansallisuuteen, uskontunnustukseen, yhteiskunnalliseen asemaan, 
sukupuoleen tai muihin ulkonaisiin rajoituksiin, osoittavat toisilleen 
mitä suurinta suvaitsevaisuutta ja ymmärtämystä sekä pitävät  
totuutta korkeampana kaikkia uskontoja.        

 
2. Ruusu – Risti on vapaan ajattelun pyhäkkö, jonka jäsenet etsivät to-

tuuden ydintä, salaista jumalviisautta, joka piilee kaikkien aikojen 
uskonnoissa, mytologioissa, filosofisissa ja tieteellisissä järjestelmis-
sä. 

 
3. Ruusu – Risti on renkaana ihmisten näkymättömässä veljeskunnassa 

ja sen jäsenet etsivät ikuiseen elämään vievää tietä, joka kasvattaa 
ja kehittää  ihmisessä veljeyden henkeä. 

 
 
II JÄSENYYS 

 
4 § Ruusu – Ristin jäsenet ovat äänioikeutta vailla olevia aatteellisia tai  

äänioikeutettuja varsinaisia jäseniä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
 



 
5 § Ruusu – Ristin aatteelliseksi jäseneksi voi pyrkiä jokainen, joka  

hyväksyy järjestön ohjelman, haluaa kannattaa sen työtä ja jota kaksi 
jäsentä suosittelee. Pyrkijä allekirjoittaa hakemuksen, jossa hän  
sitoutuu antamaan tukensa Ruusu – Ristin neuvostolle ja johtajalle sekä 
kannattamaan taloudellisesti järjestön työtä. 

 
Jos hallitus hyväksyy pyrkijän aatteelliseksi jäseneksi, annetaan hänelle 
johtajan ja sihteerin allekirjoittama jäsenkirja. 

 
6 § Uusi jäsen merkitään Ruusu – Ristin jäsenluetteloon aatteellisena  

jäsenenä. 
 
7 § Jos jäsen tahtoo erota järjestöstä, on hänen ilmoitettava siitä  

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan 
neuvoston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Jäsenkirja tulee palauttaa hallitukselle. Jäsenen nimi poistetaan  
Ruusu – Ristin jäsenluettelosta. 

 
8 § Hallituksella on oikeus erottaa aatteellinen jäsen, joka rikkoo  

jäsenyyden ehtoja.  
Aatteelinen jäsen voi kuitenkin valittaa erottamista koskevasta  
päätöksestä 30 vrk:n kuluessa siitä tiedon saatuaan Ruusu – Ristin 
neuvostolle, joka voi kumota erottamisen.  
Varsinaisen  jäsenen erottamisesta päättää Ruusu – Ristin neuvosto. 

 
9 § Jonkun jäsenen tai järjestön ulkopuolella olevan henkilön kutsuminen 

Ruusu – Ristin kunniajäseneksi ehdotetaan vuosijuhlassa. Päätöksen sii-
tä tekee neuvosto. 

 
 
III RYHMÄT 
 
10 § Jos vähintään kolme jäsentä asuu samalla paikkakunnalla, voivat he 

paikallisen työn edistämiseksi muodostaa rekisteröimättömän ryhmän ja 
valita virkailijansa. Kun hallitus on ryhmän hyväksynyt, annetaan sille 
johtajan ja sihteerin allekirjoittama ryhmäkirja. 

 
11 § Hallitus voi lakkauttaa ryhmän, joka laiminlyö työohjelmansa ja vaatia  

ryhmäkirjan takaisin. Lakkautetun ryhmän omaisuudesta, siltä osin kuin  
se on järjestölle kuuluvaa, päättää hallitus. 

 
 
 



 
IV  JOHTO 
 
12 § Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu varsinaisille jäsenille. Varsinaisia  

jäseniä voi olla enintään 33 henkilöä. Ruusu – Ristin johtaja  
(myöhemmin: johtaja) valitaan yhdistyksen varsinaisten jäsenten  
piiristä. 

 
 Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat Ruusu – Ristin neuvoston kokoukseen 

(myöhemmin: neuvosto) , jonka kokous on yhdistyslaissa tarkoitettu  
yhdistyksen kokous. Neuvoston varsinaisessa kokouksessa käsitellään 
yhdistyslaissa yhdistyksen kokouksessa päätettäviksi säädetyt asiat.  
Yhdistyksen kokous pidetään vuosittain maalis- huhtikuun aikana. 

 Aatteellisilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo-oikeus. 
 
13 § Neuvosto hyväksyy yhdistyksen varsinaiset jäsenet. 
 
 Ruusu – Ristin hallitus (myöhemmin: hallitus) kutsuu koolle neuvoston  

kokouksen. 
 Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli 1 / 10 osa järjestön  

äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten  
vaatii. 

 Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä jäsenille viimeistään kaksi viikkoa  
ennen kokousta. 

 
14 § Mikäli varsinainen jäsen ei voi saapua neuvoston kokoukseen, hänen on  

ilmoitettava poissaolonsa etukäteen johtajalle. Varsinainen jäsen  
voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän on kolme kertaa peräkkäin  
jättänyt ilmoittamatta poissaolosta.  
 
Johtaja toimii neuvoston kokousten puheenjohtajana, ei kuitenkaan 
silloin, kun neuvosto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tai milloin  
johtajalla on asiassa oma yksityinen etu. 
 
Mikäli johtaja on poissa neuvoston kokouksesta, toimii johtajana  
varapuheenjohtaja tai kokouksen valitsema varsinainen jäsen. 
 
Neuvosto on säännönmukaisesti kokoonkutsuttuna aina päätös- 
valtainen. 
  

15 § Päätöksiä tehtäessä on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä  
yksi ääni. 

 Yksinkertainen äänten enemmistö ratkaisee. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni. 



 
 
16 § Ruusu- Ristillä on hallitus, johon kuuluu johtajan lisäksi yhdeksän  

jäsentä. 
 Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan Ruusu – Ristin johtajaksi.  

Hallitus ja johtaja hoitavat Ruusu – Ristin asioita sekä edustavat  
yhdistystä. 

 
17 § Neuvosto valitsee johtajan, varapuheenjohtajan sekä kahdeksan  

muuta hallituksen jäsentä. Neuvosto valitsee lisäksi myös  
yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. 

 
 Neuvosto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden 

myöntämisestä tilivelvollisille. 
 
18 § Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jäsentä on paikalla, 

johtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Jokaisella jäsenellä on  
yksi ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. 

 
19 § Hallitus kokoontuu johtajan ja varapuheenjohtajan kutsusta kerran 

kuukaudessa, tarpeen vaatiessa useamminkin. 
 
 Johtajan ollessa estyneenä toimii puheenjohtajana varapuheenjohtaja. 
 
20 § Johtajan, hallituksen jäsenten ja muiden virkailijoiden toimikausi on  

kolme vuotta. 
 Sama henkilö voidaan kuitenkin valita uudestaan. 
 
21 § Neuvosto voi erottaa johtajan tai muun hallituksen jäsenen mikäli tämä  

toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai vilpillisesti. 
 
22 § Johtaja käyttää apunaan 17 §:ssä mainittuja virkailijoita, pitää järjestön 

jäsenluetteloa ja huolehtii kirjeenvaihdosta sekä muista juoksevista 
asioista. Hän on asemansa nojalla oikeutettu johtamaan kaikkia  
kokouksia Ruusu – Ristin toiminnassa. 

 
23 § Sihteeri allekirjoittaa yhdessä johtajan kanssa jäsenkirjat, laatii  

hallituksen kokousten ja vuosikokousten pöytäkirjat sekä yhdistyksen 
vuosikertomuksen. 

 
24 § Ruusu – Ristin nimen kirjoittaa johtaja yksin tai hallituksen vara- 

puheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. 
 
 



 
 
25 § Rahastonhoitaja pitää huolta Ruusu – Ristin rahavaroista ja päättää tilit. 
 Tilikausi on kalenterivuosi. 
 
V  TALOUS 
 
26 § Ruusu – Ristin jäsenmaksut ovat määrältään vapaaehtoisia. Liittyessään 

järjestöön jäsenet maksavat määrältään vapaaehtoisen sisään- 
kirjoittautumismaksun. 

 Jäsenet maksavat jäsenmaksunsa kolme kertaa vuodessa; helmi- ja  
lokakuun sekä vuosijuhlan aikana.  
 

27 § Ruusu- Risti voi työnsä edistämiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja  
testamentteja sekä keräyksillä ym. niihin verrattavilla keinoilla hankkia 
itselleen varoja saatuaan siihen asianomaisen luvan.  
 

VI  VUOSIJUHLA  
  
28 § Kerran vuodessa pääsiäisen aikana pidetään Ruusu – Ristin vuosijuhla  

jäsenten opetukseksi ja virkistykseksi. 
 
29 § Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää muinakin aikoina hallituksen  

kutsusta. 
 
VII  SÄÄNTÖMUUTOKSET 
      JÄRJESTÖN LAKKAUTTAMINEN 
 
30 § Näitä sääntöjä voi neuvosto täydentää tai muuttaa, jos kaksi  

kolmasosaa läsnäolevista neuvoston jäsenistä kolmessa perättäisessä  
kokouksessa sitä kannattaa. 

 
31 § Neuvosto voi, jos se kolmessa perättäisessä kokouksessa on ollut  

yksimielinen, purkaa järjestön ja samalla päättää, mihin saman- 
suuntaisiin tarkoituksiin sen varat on käytettävä. 

 
32 § Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia ja –  

asetusta.   
 
 

 
 
Säännöt hyväksytty patentti – ja rekisterihallituksessa 9.2.2000   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


