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1. Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 
 
Yhdistyksen nimi on Lammin Veto ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Yhdistys on perustettu 
tammikuun 24. päivänä 1979 ja siitä voidaan käyttää lyhennystä LaVe. Yhdistyksestä käytetään 
näissä säännöissä nimitystä seura. Yhdistyksen toiminta-alue on Hämeenlinna. Sen lisäksi, mitä 
näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. 
 

2. Seuran tarkoitus 
 
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa sekä muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran 
toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa 
kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa 
edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset 
arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon 
asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista. 
 

3. Tarkoituksen toteuttaminen 
 
Tarkoitustaan seura toteuttaa: 

1) Tarjoamalla jäsenilleen: 
- kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa; 
- harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa; 
- sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa, sekä 
- tiedotus- ja suhdetoimintaa. 

2) Edistämällä ja ylläpitämällä seuran kannatustoimintaa toiminta-alueellaan 
3) Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen 

huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja 
tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. 

4) Harjoittamalla julkaisutoimintaa. 
5) Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien 

moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. 
6) Liittymällä eri yhteistyötahojen organisaatioihin ja niissä toimimalla, kussakin tapauksessa 

seuran johtokunnan niin päättäessä. 
 
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä 
toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi järjestää maksullisia huvitilaisuuksia sekä 
majoitus-, kahvila- ja ravintolatoimintaa, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä välittää 
urheiluvälineitä, urheiluasusteita ja seuran kannatustuotteita. Seura voi harjoittaa välittömästi 
toimintansa tarkoitukseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa. Seura voi 
omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, osakkeita ja osuuksia.  
 



4. Seuran jäsenyys järjestöissä 
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 
 

5. Jäsenet 
 
Seuraan varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunnan hyväksynnällä liittyä jokainen yksityishenkilö, joka 
hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa vuosittaisen jäsenmaksun. 
 
Kunniajäseneksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin 
huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen 
päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajia 
voi olla useampia. Kunniajäsenen sekä kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen ja he ovat 
vapaat jäsenmaksuista. 
 
Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityishenkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, 
joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä 
on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. 
 
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. Jäsenen velvollisuutena on ilmoittaa 
tarvittavat yhteystiedot seuran johtokunnalle jäsenrekisteriä varten. Jäsen on velvollinen 
ilmoittamaan tietoihinsa tulevista muutoksista. 
 

6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero 
katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan 
maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun 
asti.  
 
Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä 
sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella vahingoittanut seuraa tai ei enää 
täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen 
antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. 
Erottamispäätöksen voi saattaa seuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä johtokunnalle 
kuukauden kuluessa erottamispäätöksen vastaanottamisesta, joka lisää erottamisen käsittelyn 
seuraavan kokouksen asialistalle; asianomaiselle jäsenelle tulee ilmoittaa kokous, jossa asia 
käsitellään. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 
 

7. Jäsenmaksu ja kausimaksu 
 
Jäseniltä perittävän jäsenmaksun päättää seuran syyskokous ja kausimaksun suuruudesta päättää 
seuran johtokunta vuosittain. Kannattajajäsenmaksu voi olla erisuuruinen kuin varsinaisen 
jäsenen jäsenmaksu. 



 
8. Johtokunta 

 
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä 
seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu syyskokouksessa 
yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6-12 muuta 
varsinaista jäsentä.  
 
Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi. Johtokunta valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja 
muut tarvittavat toimihenkilöt.  
 
Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet 
arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautta estyy 
tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen tilalleen hänen jäljellä olevaksi 
toimikaudekseen toisen henkilön, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.  
 
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä 
vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 

9. Seuran nimen kirjoittaminen 
 
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yksin. Lisäksi kaksi jäsentä 
johtokunnasta voivat yhdessä toimia nimenkirjoittajina. Johtokunta järjestäytyy vuosittain vuoden 
ensimmäisessä kokouksessaan. 
 

10. Tili- ja toimintakausi 
 
Seuran tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. 
 

11. Seuran kokoukset 
 
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään 31.5. mennessä ja 
syyskokous 31.12. mennessä. Kokouksien paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. 
 
Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei 
säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 

12. Seuran kokousten koollekutsuminen 
 
Johtokunnan on julkaistava kutsu seuran kokoukseen vähintään neljätoista (14) vuorokautta 
ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella paikallislehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille 
kirjeillä tai sähköpostitse tai seuran kotisivuilla. 



 
13. Varsinaiset kokoukset 

 
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan läsnäolijat 
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
6. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille 
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
9. kokouksen päättäminen 

 
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan läsnäolijat 
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsen- ja kausimaksun suuruus 

seuraavalle toimintakaudelle 
7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
8. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
10. kokouksen päättäminen 

 
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle neljä viikkoa ennen kokousta, että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun. 
 
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 
vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä 
johtokunnalle 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. 
 
Seuran ja sen johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja 
sihteerin on allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava seuran kokousten 
pöytäkirjat. Johtokunnan pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. 
 



14. Sääntöjen muuttaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan 
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  
 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja kokouskutsu on lähetettävä vähintään 
kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta. 
 

15. Seuran purkaminen 
 
Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden 
väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista 
jäsenistä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) on kannatettava sitä. 
 
Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta. Seuran purkamista tai muuttamista koskeva 
kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta. 
 
Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi seuran varat käytetään seuran tarkoituksen ja 
toiminnanmukaiseen kohteeseen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti. 
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 


