
                                                                              

Lahden Lavarientäjät LAVARIT ry 
 

SÄÄNNÖT 
 
 
 
 
1. 
YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 
 
 Yhdistyksen nimi on  
 

Lahden Lavarientäjät LAVARIT ry ja sen 
 

Kotipaikka on 
 

Lahti 
 
2. 
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on  
 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, ylläpi-
tää, kehittää ja tehdä tunnetuksi seura- ja lavatanssikulttuuria, pari-
tanssiharrastusta sekä kaikenlaisen tanssin ja tanssiliikunnan harras-
tamista. 

 
Yhdistys ottaa osaa mahdollisuuksien mukaan Pohjoismaiseen yh-
teistyöhön tanssikulttuurin edistämiseksi. 

 
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 
 

- tanssin opetusta ja koulutusta 
- juhlia, tanssitapahtumia ja muuta vastaavaa toimintaa 
- valmennusta ja tanssiin liittyviä liikuntaharjoituksia 
- esiintymis- ja näytöstilaisuuksia 
- tiedotus-, valistus- ja kasvatustoimintaa 
 
 Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä muiden alalla toimivien yhteisöjen 
ja yhdistysten kanssa. 
 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys 
 

Varojen keruu toimintaan toteutetaan jäsen-, kannatusjäsen- ja har-
joitusmaksuilla.  
  
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asia-
omaisen luvan 
- järjestää kursseja, huvi-, juhla- ja tanssitilaisuuksia sekä esityk-

siä 
- järjestää arpajaisia, keräyksiä ja myyjäisiä 
- harjoittaa ravintola- ja kahviotoimintaa järjestämissään tilaisuuk-

sissa 
- myydä toimintaansa liittyviä pienimuotoisia kannatustuotteita ja 

mainostilaa julkaisuissaan 



                                                                              

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omai-

suutta 
 

  Yhdistys liittyy tarvittaessa jäseneksi alansa järjestöihin. 
 
 
3. 
JÄSENET 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväk-
syy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.       

 
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeus-
kelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toi-
mintaa. 

 
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yh-
distyksen hallitus. 
 
Ainaisjäseneksi hallitus hyväksyy yhdistyksen varsinaisen jäsenen, 
joka suorittaa syyskokouksessa vahvistetun jäsenmaksun kymmen-
kertaisena. 

 
 
4. 
JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yh-
distyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt 
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyt-
tämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitou-
tunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huo-
mattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka 
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 
 
5. 
LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU 
 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävänvuotuisen jä-
senmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen molemmille 
jäsenryhmille. 

 
 
6. 
HALLITUS 

 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa 
valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä. 

 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

 



                                                                              

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa kes-
kuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta 
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Tarvittaessa 
hallituksen kokouksia voidaan pitää myös verkossa. 
 

 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan 
ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee pu-
heenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
 
7. 
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

 
 
8. 
TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 
 
  Yhdistyksen tilikausi on 1.6. – 31.5.   
 
  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toiminta-

kertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 3 viikkoa 
ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

 
 
9. 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. 
 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kesä-elokuussa hallituksen mää-
räämänä päivänä. 

 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää 
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kym-
menesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä halli-
tukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous 
on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun 
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja ai-
naisjäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoi-
keus yhdistyksen kokouksissa. 

 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin 
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista ää-
nistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 



                                                                              

10. 
YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 
 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seit-
semän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköisesti lähete-
tyllä kutsulla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sano-
malehdessä. 

 
11. 
VARSINAINEN VUOSIKOKOUS 
 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat 
 

1. kokouksen avaus 
 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantar-
kastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan 
lausunto 

 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, varsinaisten 
jäsenten ja kannatusjäsenten ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle 
kalenterivuodelle 

 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

 
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkas-
taja 

 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen 
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokous-
kutsuun. 

 
 
12. 
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 

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. 

 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen 
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen mää-
räämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen 
varat samaan tarkoitukseen. 


