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LAHDEN  AHKERA RY:N SÄÄNNÖT  23.11.2017 

 

 

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuodot 

1 § Yhdistyksen nimi on Lahden Ahkera ry. 

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta. 

Toimintamuotoja ovat 

- kilpailutoiminta, 

- koulutustoiminta, 

- valmennus- ja harjoitustoiminta, 

- tiedotus- ja suhdetoiminta, 

- kuntoliikunta sekä 

- muu liikuntaan liittyvä toiminta 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testa-

mentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. 

 

Jäsenet  

4 § Jäsenyys edellyttää jäsenmaksun suorittamisen. 

 Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä, vuosikokouksen päätöksellä 

kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Yhdistyksessä voi 

olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja vapautetaan jä-

senmaksun suorittamisesta. 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä, vuosikokouksen päätöksellä kutsua 

henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenet 

vapautetaan jäsenmaksun suorittamisesta. 

Yhdistyksen standaari voidaan myöntää erittäin ansiokkaasti toimineelle yhdistyksen 

jäsenelle tai yhteistyötaholle hallituksen päätöksellä. 

 Ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toimineelle jäsenelle yhdistyksen hallitus voi myön-

tää kultaisen, hopeisen tai pronssisen ansiomerkin. 

 Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka toimii yhdistyksen arvojen, tarkoituspe-

rien tai sääntöjen vastaisesti.  
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Hallinto 

5 § Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja 

vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat toimintavuodeksi valittavat puheenjohtaja ja oh-

jelmassa olevien jaostojen puheenjohtajat sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi 

(6) kahdeksi (2) vuodeksi valittavaa muuta varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee jäsen-

tensä keskuudesta varapuheenjohtajan, joka ei saa olla vajaavaltainen. 

 Hallitus on päätösvaltainen, jos sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen li-

säkseen vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla ja kutsu on kaikille toimitettu. 

 Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 

1. Toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä. 

2. Suunnitella ja kehittää sekä johtaa toimintaa yhdistyksen tavoitteiden ja tarkoituk-

sen mukaisesti.  

3. Valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä, hallituk-

selle vastuullisia tehtäviä. 

4. Vastata yhdistysten, joiden jäsenenä yhdistys on, sääntöjen ja ohjeiden yhdistyk-

selle asettamista velvoitteista. 

5. Vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista. 

6. Erottaa jäsenet. 

7. Valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt ja sekä sopia heidän eduistaan. 

8. Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansio-

merkkien esittämisestä 

 

 Tilintarkastajien määrä ja pätevyys määräytyvät yhdistyslain mukaisesti. 

 

6 § Toiminta- ja tilikausi on marraskuun 1. päivästä lokakuun 31. päivään. 

 

7 § Yhdistyksen hallitus ja tilintarkastaja(t) valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Vuo-

sikokouksessa vahvistetaan myös tilinpäätös ja päätetään vastuuvapaudesta. 

 

8 § Yhdistyksen vuosikokous on kutsuttava koolle 14 vrk ennen kokousta edellisen vuo-

den vuosikokouksen määrittämällä tavalla. Vuosikokous on pidettävä seuraavan toi-

minta- ja tilikauden joulukuun 15. päivään mennessä. 

 

9 § Jos yhdistys päätetään purkaa, sen varat on luovutettava yhdistyksen tarkoituksen mu-

kaista toimintaa edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen ko-

kouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat 

henkilöt. 
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Yhdistyksen kokoukset 

 

10 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ään-

tenlaskijat. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus. 

4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen vahvistamisesta. 

5. Esitetään tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvol-

lisille. 

8. Vahvistetaan alkaneen toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraa-

ville vuosille. 

9. Päätetään jäsen- ja ainaisjäsenmaksujen suuruudesta. 

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka on samalla yhdistyksen puheenjohtaja. 

11. Valitaan yhdistyksen ohjelmassa olevien jaostojen puheenjohtajat. 

12. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle. 

13. Valitaan jäsenet kutakin yhdistyksen ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan 

jaostoon. 

14. Valitaan yhdistyslain määräämä määrä tilin- / toiminnantarkastajia varaedustaji-

neen. 

15. Valitaan edustajat aluejärjestön ja yhdistyksen harrastamien urheilu- ja yhteistyö-

muotojen yhdistysten vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet 

henkilöiden valitsemiseksi em. kokouksiin. 

16. Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja muut viralliset ilmoitukset on jul-

kaistava. 

17. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 

  

11 § Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeutettu-

ja ovat kaikki yhdistykset jäsenet lukuun ottamatta vajaavaltaisia jäseniä. Jokaisella 

äänioikeutetulla on yksi ääni. 

 

12 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat 

Puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi yhdessä varapuheenjohtajan, 

tai toiminnanjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa, jolla on siihen hallituksen erik-

seen antama henkilökohtainen oikeus.  

Varapuheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi yhdessä toiminnanjohtajan 

tai hallituksen jäsenen kanssa, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökoh-

tainen oikeus. 


