
Lappeenrannan Luistelijat ry 
 

TOIMINTASÄÄNNÖT 
 

1§ 

 

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Luistelijat ry ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 

Yhdistys on perustettu 5.8.2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran toiminta-alue 

on Etelä-Karjalan maakunta. 

 

2§ 

 

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman 

moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 

 

3§ 

 

Tarkoituksensa toteuttamisesta seura järjestää ja tarjoaa jäsenilleen taitoluistelu- ja kuntoharjoituksia, 

kilpailuja, näytöksiä ja koulutus- sekä valmennustilaisuuksia ja muuta liikuntaa edistävää toimintaa 

tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia. 

 

Seura voi toimintansa rahoittamiseksi järjestää asianomaisella luvalla tilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia 

sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Toimintaansa varten seura voi omistaa tai vuokrata 

toimintaansa varten tarpeellisia kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

 

4§ 

 

Seuran jäseneksi voi liittyä hyvämaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka sitoutuu 

noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran jäsenet ovat: 

 

1. kunniajäseniä, joiksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, 

joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.  

 

2. kunniapuheenjohtajia, joiksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua 

seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.  

 

3. varsinaisia jäseniä ovat ne, jotka suorittavat kevätkokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun 

ja ovat valmennettavia luistelijoita ja jäsenmaksu kattaa koko perheen, jolloin perheellä on yksi 

(1) ääni. 

 

4. kannattajajäseniä, joko yksityisiä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat kevätkokouksen 

määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe-, 

mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. 

 

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 

 

5§ 

 

Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan 

tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut 

näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintavuoden loppuun asti. 

 

6§ 

 



Hallituksen voi päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia 

velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden 

yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä 

ja määräyksiä. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen 

jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle 

suorittamiaan maksuja. 

 

                   7§ 

 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa 

kevätkokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat yhdeksi toimintavuodeksi valitut puheenjohtaja ja 

kahdeksi toimintavuodeksi valitut neljä (4) varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä. Hallituksen 

varsinaisista jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan 

perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita 

uudelleen. Varajäsenet, joilla varajäsenyytensä aikana on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen 

kokouksessa ja äänestysoikeus varsinaisen jäsenen poissa ollessa, valitaan yhdeksi (1) toimintavuodeksi. 

Jos puheenjohtaja tai hallituksen varsinainen jäsen eroaa kesken toimikauden, toimii varajäsen 

varsinaisen jäsenen tilalla siihen saakka, kunnes seuraavassa kevätkokouksessa valitaan uusi jäsen 

eronneen tilalle. Varajäsenellä on tällöin myös äänioikeus. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä 

keskuudesta varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, 

rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 

katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen 

lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 

 

Hallituksen tehtävänä on: 

 

1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja 

tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 

 

2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 

 

3. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoitusten 

ja tavoitteiden mukaisesti. 

 

4. vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät 

suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. 

 

5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 

 

6. vastata liikuntajärjestöjen sääntöjen ja ohjeiden asettamista velvoitteista. 

 

7. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista. 

 

8. pitää jäsenluetteloa. 

 

9. hoitaa seuran taloutta. 

 

10. hoitaa seuran tiedotustoimintaa. 

 

11. hyväksyä ja erottaa jäsenet. 

 



12. tarvittaessa valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan. 

 

13. päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä. 

 

14. ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 

 

                8§ 

 

Seuran toimintakausi ja tilivuosi on 1.7.-30.6.  Tilit on jätettävä viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen 

syyskokousta tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen viimeistään kahta (2) 

viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle. 

 

                9§ 

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja 

syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. 

 

Kutsu varsinaiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ja ja ylimääräiseen kokoukseen 

vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta seuran internet-sivuilla.  

 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi 

kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle 

kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle 

kutsuttu. 

 

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet 

siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 

 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle 

kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta. 

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) 

ääntenlaskijaa 

 

2. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 

 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

4. määrätään jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet 

 

5. päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten korvauksista 

 

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 

7. valitaan puheenjohtaja 

 

8. valitaan kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi (2) 

toimintavuodeksi  

 

9. valitaan kaksi (2) varajäsentä yhdeksi (1) toimintakaudeksi  

 

10. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 

 



13. käsitellään hallituksen esittämät muut asiat 

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) 

ääntenlaskijaa  

 

2. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 

 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

4. esitetään vuosikertomus 

 

5.  esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

 

6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille asianomaisille 

 

7. käsitellään hallituksen esittämät muut asiat 

 

Seuran kokouksessa on äänioikeutettu jäsenmaksunsa suorittanut 16 vuotta täyttänyt jäsen. Kullakin 

äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa 

arpa. Äänioikeutetun varsinaisen jäsenen äänioikeutta voi käyttää valtakirjalla hänen perheenjäsenensä. 

 

10§ 

 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen 

jäsenen kanssa. jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai 

toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

 

11§ 

 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta saadaan tehdä seuran kokouksessa ja vaaditaan, että sen puolesta 

annettujen äänten tulee olla vähintään kolme neljännestä (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.  

 

12§ 

 

Päätös seuran purkamisesta saadaan tehdä seuran kokouksessa ja vaaditaan, että sen puolesta annettujen 

äänten tulee olla vähintään kolme neljännestä (3/4) kokouksessa annetuista äänistä. Päätös vahvistetaan 

toisessa, vähintään kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa, tällöin yksinkertaisella 

ääntenenemmistöllä. 

 

13§ 

 

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. 


