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SÄÄNNÖT 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Lapinkävijäyhdistys Kiehiset ry ja kotipaikka Äänekosken kaupunki. 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on Lapin matkailun ja retkeilyn edistäminen ja sen tunnetuksi tekeminen 
yhdistyksen toiminta-alueella. Toiminta-alueeseen kuuluu lähinnä Keski-Suomen talousalue.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

1. Toimii jäsentensä sekä yhdistyksen piirissä toimivien kerhojen ja toimikuntien yhdyssitee-
nä; 

2. Levittää tietoa kotimaisesta ja kansainvälisestä matkailusta, retkeilystä ja ulkoilusta; 

3. Harjoittaa retkeilyn ja matkailun edistämiseksi julkaisu-, neuvonta- ja tiedotustoimintaa 
sekä järjestää kokouksia, kursseja, kerhoiltoja, koulutus-, esitelmä- ja neuvontatilaisuuk-
sia, retkiä ja muuta vastaavanlaista yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa; 

4. Perustaa, hoitaa, omistaa ja vuokraa jäsenilleen retkeilyä sekä siihen läheisesti liittyviä lo-
ma- ja vapaa- ajan harrastuksia ja koulutustoimintaa varten tarkoitettuja majoituspaikkoja 
ja retkeilyvälineitä sekä järjestää jäsenilleen voittoa tavoittelematta matkoja; 

5. Pyrkii aikaansaamaan Lapin retkeilyn kannalta tarpeellisia parannuksia tekemällä viran-
omaisille ja muille asianomaisille niitä koskevia esityksiä; 

6. Edistää luonnontuntemusta ja luonnonsuojelua sekä muuta vastaavanlaista aatteellista 
toimintaa, mikä tekee retkeilyn miellyttäväksi, kehittäväksi ja kiinnostavaksi. 

7. Hoitaa ja pitää kunnossa yhdistyksen omaa kiinteistöään Kittilän Kukasjärvellä. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä vastaan-
ottaa lahjoituksia. 

Toiminnassaan yhdistys ei tavoittele voittoa, vaan toiminnan mahdollinen tuotto käytetään vähentä-
mättömänä yhdistyksen aatteellisten päämäärien toteuttamiseen. Yhdistyksen tarkoituksena ei myös-
kään ole tuottaa toimintaan osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Liiketoimintaa 
yhdistys saa harjoittaa vain sellaisessa laajuudessa, ettei se pääse muodostumaan pääasiassa taloudel-
liseksi. 

 Matkailuun ja ulkoiluun liittyvän harrastealan toiminnan järjestämistä ja hoitamista varten yhdistyk-
sen piirissä voidaan perustaa hallituksen alaisia toimikuntia, joiden tehtävän hallitus määrittää. 
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3 § Jäsenet 

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi-, nuoriso-,  yhteisö- ja kunniajäseniä.  

Vuosijäseniksi voidaan hyväksyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka ilmoittaa haluavansa liittyä 
yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun. 

Nuorisojäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä alle 25-vuotias henkilö. 

 Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta tai muu oike-
uskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen tarkoitusperiä. 

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen tarkoituksen hyväksi ansiokkaasti toimineita hen-
kilöitä. Kunniajäsenellä ei ole jäsen- maksuvelvollisuutta. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamat-
ta tai toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta sen toimielinten päätöksiä, vastus-
taa yhdistyksen pyrkimyksiä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti va-
hingoittaa yhdistyksen toimintaa. Erottamispäätökseen tarvitaan läsnä olevien hallituksen jäsenten 
kahden kolmasosan (2/3) enemmistö. Erotetulla on oikeus valittaa erottamisesta yhdistyksen kokouk-
selle. Kirjallinen valitus on jätettävä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen päivän kuluessa 
tiedon saamisesta. 

Erottamispäätöksen vahvistamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) 
enemmistö. 

5 § Jäsenmaksut 

Yhdistyksen syyskokous määrää jäsenmaksut, jotka voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmillä. 

6 § Hallinto 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hal-
litus. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Halli-
tus määrää kokouksen tarkemman ajan ja paikan. Kevät- ja syyskokousten lisäksi yhdistys kokoontuu, 
milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena, samoin, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä 
kirjallisesti hallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten vaatii. 

7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
Asiat, jotka jäsenet haluavat otettavaksi esille kevät- tai syyskokouksessa, on kirjallisesti esitettävä hal-
litukselle ennen helmikuun 1. tai syyskuun 1. päivää. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on julkais-
tava yhdistyksen hallituksen määräämässä, yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanoma-
lehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä julkaistulla ilmoituksella vähintään kymmenen päivää 
ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 
Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana toimii kokouksen valitsema yhdistyksen jäsen. 
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8 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa 

 
1. Kokouksen avaus 

 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kak-

si ääntenlaskijaa. 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta viimeksi kulu-
neen vuoden aikana; 

6. Käsitellään selonteko yhdistyksen taloudellisesta asemasta, tilinpäätös ja tilintarkastusker-
tomus sekä 

7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille. 

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa 

 
1. Kokouksen avaus 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana, vara-
puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten sijaan sekä päätetään hal-
lituksen jäsenten lukumäärä; 

 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä määrä-
tään samalla jäsenmaksujen suuruus;  

6. Valitaan seuraavan kalenterivuoden tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa varamiehi-
neen; 

7. Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauk-
sista; 

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 

Yhdistyksen 15-vuotta täyttäneillä henkilöjäsenillä ja jäseniksi liittyneillä yhteisöjäsenillä on äänioi-
keus; kullakin äänioikeutetulla henkilö- ja yhteisöjäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertai-
sella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ar-
pa. Äänestys on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin. 
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9 § Hallitus 

Hallituksen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu vähintään yhdeksän ja 
enintään kaksitoista jäsentä ja kolme varajäsentä, jotka valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi. 

Hallituksen jäsenistä on kunakin vuonna erovuorossa yksi kolmasosa. Ensi kerran erovuoroon jou-
tuvat määrätään valittaessa arvalla. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus 
voi valita avukseen keskuudestaan 3-6 jäsenisen työvaliokunnan sekä asettaa tarpeellisiksi katsomiaan 
jaostoja ja toimikuntia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 
sitä kirjallisesti vaatii. 

10 § Palkkiot 

Hallitus ottaa ja erottaa tarvittavat toimihenkilöt sekä päättää heille maksettavista palkoista ja heidän 
muista työehdoistaan sekä toimintaohjeistaan. 

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompi-
kumpi yhdessä yhdistyksen sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. 

12 § Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit tarkastaa kaksi syyskokouksessa valittua tilintarkastajaa, 
joiden tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään neljätoista päivää ennen kevätkokousta. Hallituksen on 
jätettävä tilit tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. 

13 § Sääntöjen muuttaminen 

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on 
kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdo-
tuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun.  

14 § yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkautumisesta, josta myös on kokouskutsussa mainittava, päätetään kahdessa vähin-
tään kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin kokouksessa tu-
lee vähintään kahden kolmasosan (2/3) päätökseen osallistuvista äänivaltaisista osanottajista kannat-
taa purkamista. Jos yhdistys purkautuu, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan jollekin lähialueen sa-
moja toimintaperiaatteita ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle. 
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