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Nimi, kotipaikka ja toimintakieli

1 §

Yhdistyksen nimi on Lahden seudun sukututkijat ry. Yhdistyksen
kotipaikka on Lahden kaupunki. Yhdistyksen toimintakieli on suomi.

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukututkimusta ja siihen
liittyvää paikallishistoriallista tutkimusta, olla yhdyssiteenä
Lahden seudun sukututkijoiden kesken sekä pitää yllä yhteyksiä
muihin vastaaviin yhdistyksiin.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kursseja,
keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, antaa sukututkimusta koskevia
neuvoja ja tietoja sekä harjoittaa alaansa koskevaa keruu- ja
julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,
vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä
toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa yhdistys
hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan. Lahden seudun sukututkijat
ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys.

Jäsenet

4 §

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia tai kannattavia jäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi tai kannattavaksi jäseneksi voi liittyä
yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka
haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka yhdistyksen hallitus
hyväksyy jäseneksi. Yhdistys voi kutsua toimintaansa ansiokkaasti
edistäneen henkilön kunniajäsenekseen vuosikokouksessa tekemällään
päätöksellä. Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla ja
kunniajäsenillä on yhtäläinen äänioikeus. Kannattavilla jäsenillä ei
ole äänioikeutta.

5 §

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä
suullisesti tai kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle ja tieto kirjataan yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä
jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti
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tai jättänyt suorittamatta vuotuisen jäsenmaksun. Jäsen katsotaan
eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan
kalenterivuoden loppuun mennessä sen erääntymisestä.

6 §

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat yhdistykselle
vuosijäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa. Kunkin
kalenterivuoden osalta jäsenmaksu on suoritettava viimeistään
helmikuun loppuun mennessä. Maksamisen laiminlyönnistä jäsen
menettää jäsenelle kuuluvat edut.

Hallinto

7 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu
puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista
puolet on erovuorossa vuosittain, ensimmäisellä kerralla arvan
mukaan. Jäsen voidaan valita hallitukseen vain kahdesti peräkkäin.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja vähintään kolme jäsentä ovat saapuvilla.

8 §

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus
valitsee myös sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset
virkailijat, jotka voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. Hallitus
voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävät se määrää.

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai
varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10 §

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilejä ja
hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille
helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastus on toimitettava ja tilit
palautettava hallitukselle 15. päivä maaliskuuta mennessä.

Kokoukset

11 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous maaliskuussa ja
syyskokous marraskuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous



Sivu: 3(4)

niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka
vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää
ennen kokousta yhdistyksen verkkosivuilla julkaistavalla
ilmoituksella sekä sähköpostilla ja tarvittaessa kirjeitse. Muista
tilaisuuksista tiedotetaan yhdistyksen jäsenille hallituksen
sopivaksi katsomalla tavalla.

12 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään yhdistyksen vuosikertomus;

2) esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto;

3) päätetään tilien hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä vastuuvelvollisille;

4) päätetään muista yhdistyksen hallituksen ja jäsenten esittämistä
asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 16 §:n ja yhdistyslain
(26.5.1989/503) 23 §:n määräykset.

13 §

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1) hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta
varten;

2) päätetään jäsenmaksun suuruudesta;

3) valitaan hallituksen puheenjohtaja;

4) valitaan kolme jäsentä hallituksen erovuoroisten tilalle
sääntöjen 7 §:n mukaan;

5) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö;

6) päätetään muista asioista näiden sääntöjen 16 §:n määräysten
mukaisesti.

14 §

Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä,
mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa arpa. Äänestys
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on avoin, ellei vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

15 §

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos
muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja jos sitä kannattaa
vähintään kolme neljännestä annetuista äänistä.

Aloiteoikeus

16 §

Yhdistyksen jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa
niissä käsiteltäviksi, mutta ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen
haluaa jonkin asian kokouksessa päätettäväksi, hänen tulee tehdä
siitä kirjallinen esitys hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta,
jotta hallitus ennättää käsitellä asian.

Yhdistyksen purkautuminen

17 §

Päätös yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kahdessa vähintään
kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja
vähintään kolmen neljänneksen äänten enemmistöllä annetuista
äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat ja omaisuus
luovutettava Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i
Finland ry:lle tai sukututkimustoimintaa palvelevaan tarkoitukseen
tavalla, jonka viimeinen kokous päättää. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Lahdessa 16. päivänä marraskuuta 2022

Hallitus


