
SÄÄNNÖT 

1 § Nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on Loviisan järjestöt ry, ruotsiksi Lovisa Föreningar rf. Yhdistyksen kotipaikka on Loviisa.  

2 § Tarkoitus  

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Loviisassa toimivien järjestöjen yhteistoimintaa, niiden yhteisiä etuja sekä 
parantaa jäseniensä yleisiä toimintaedellytyksiä.  

3 § Toimintamuodot  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  

o järjestää jäsenilleen keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia 
o tekee tarkoitukseen soveltuvia aloitteita ja kannanottoja 
o harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
o toimii yhteistyössä muiden vastaavien yhdistysten sekä julkisten yhteisöjen kanssa 

4 § Jäsenet  

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Loviisassa toimiva rekisteröity järjestö. Kannatusjäseneksi 
voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa kannattava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenet hyväksyy 
yhdistyksen hallitus.  

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen  

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä tavalla.  
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten 
jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään 
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen 
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  
Eroavan jäsenen on maksettava erääntyneet jäsenmaksunsa.  

6 § Liittymismaksu ja jäsenmaksu  

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen 
molemmille ryhmille päättää syyskokous.  

7 § Yhdistyksen hallitus  

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja 
korkeintaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.  
Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.  
Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten että, puolet on vuosittain erovuorossa, 
ensimmäinen erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Erovuoroisuus ei ole este uudelleen valinnalle.  
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin sekä 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen varsinaisista tai 
varajäsenistä on paikalla.  
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa 
kuitenkin arpa.  

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi määrätä 
toiminnanjohtajan tai muun toimihenkilön kirjoittamaan yksinään yhdistyksen nimen. 

9 § Tilikausi  

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  



10 § Yhdistyksen kokoukset  
 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään 
maalis- huhtikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on 
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on 
esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. 
Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kolme viikkoa ennen 
kokousta ilmoittamalla paikkakunnalla ilmestyvissä sanomalehdissä, jonka yhdistyksen kokous päättää. 
 
 

11 § Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat  
1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
3. Hyväksytään kokouksen esityslista 
4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuu 

velvollisille 
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat  
1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
3. Hyväksytään kokouksen esityslista 
4. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalla kalenterivuodelle 
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja vuosittain muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
8. Päätetään kokouskutsujen julkaisulehdistä 
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Esityksiä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävistä asioista voivat tehdä yhdistyksen jäsenet kirjallisesti hallitukselle niin 
hyvissä ajoin, että ne ehditään sisällyttää kokouskutsuun.  

12 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta tehdään sääntömääräisessä kokouksessa edellyttäen, 
että asiaa kannatta vähintään kolmeneljäsosaa (¾) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta 
päättävän kokouksen määräämällä tavalla.   
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