
Rantasalmen Lukion Seniorit ry 
Yhdistyksen säännöt         

 

 

 

1  § Yhdistyksen nimi on Rantasalmen Lukion Seniorit ry. 

 

2  § Yhdistyksen kotipaikka on Rantasalmen kunta. 

 

3  § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Rantasalmen lukion, sekä entisten Rantasalmen 

keskikoulun oppilaitten ja lukion opettajien keskinäistä toveruutta ja ystävyyttä, toimia 

yhdyssiteenä koulun opettajiin ja oppilaisiin, sekä mahdollisuuksien mukaan tukea 

Rantasalmen lukion toimintaa, tai rantasalmelaisten lukiotasoista koulutusta. 

Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, järjestää  

keräyksiä, kokouksia, koulutus- ja juhlatilaisuuksia, jakaa kannustuspalkintoja sekä  

harjoittaa julkaisutoimintaa ja ylläpitää internet sivuja. 

 

4  §           Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen entinen Rantasalmen lukion tai entisen 

         keskikoulun oppilas ja lukion opettaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja 

         säännöt. Yhdistys voi ottaa kannatusjäseneksi henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat  
          halukkaita tukemaan Lukion Seniorit ry:n ja lukion toimintaa. 

 Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Kunniajäseniksi yhdistys voi kutsua sopiviksi katsomiaan henkilöitä. 

 

5  § Yhdistyksen menojen peittämiseksi voidaan kerätä liittymis- ja jäsenmaksua. Maksun 

suuruuden ja suoritustavan päättää yhdistyksen vuosikokous. 

 

6  § Yhdistyksen juoksevia asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä, joista 

kaksi (2) on vuosittain erovuorossa. Kahtena ensimmäisenä vuonna erovuoroisiksi 

tulevat määrätään arvalla.  

 Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

 Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä tarvittaessa 

muita toimihenkilöitä ulkopuoleltaankin vuodeksi kerrallaan. 

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen vähintään kolmen hallituksen jäsenen, joista yhden on 

oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ollessa paikalla. Äänestykset ratkaistaan 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 

ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

7   § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai  

 rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

 

8  § Yhdistyksen tilikausi on 01.06 – 31.05.  Tilikausi, jolloin sääntömuutospäätös on tehty 

on 01.01.2008 – 31.05.2009. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut 

yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on viimeistään kolme (3) viikkoa ennen 

vuosikokousta annettava yhdistyksen tilintarkastajille vuositarkastusta varten. 

 

9  § Tilintarkastajien tulee kahta viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen 

lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta. 

 

10 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään elokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä 

päivänä, ja käsitellään siinä seuraavat asiat: 



 

1) Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan 

 tilinpäätös. 

2) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tahi muusta toimenpiteestä, 

johon vuoden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta. 

3) Päätetään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta. 

4) Valitaan uudet hallituksen jäsenet. 

5) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan kuluvan vuoden 

tilejä ja hallintoa. 

6) Käsitellään mahdollisia muita esille tulevia asioita. 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että 

asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

11 § Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen 

kokousta vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla 

ilmoituksella ja/tai kirjeitse tai sähköpostilla jäsenluettelossa oleville jäsenille. Muutkin 

tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla. 

 

12 § Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus 

katsoo olevan siihen aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 

kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) 

vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. 

 

13 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

 hallitukselle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 

pöytäkirjaan 

 Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli jäsen ei kahdesta muistutuksesta 

huolimatta ole suorittanut yhdistyksen tilille vuosikokouksen vahvistamaa jäsenmaksua, 

tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on 

sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 

vahingoittanut yhdistystä. 

 

14 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

 

15 § Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 

edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen 

tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 

16 § Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 


