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Yhdistyksen kokous 
9§ 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous maaliskuun loppuun 
mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouspaikasta ja -ajasta päättää 
yhdistyksen hallitus. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin edellinen kokous on niin päättänyt tai 
yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla 
jäsenellä on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua yhdistyksen hallituksen tai yhdistyksen kokouksen 
niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

10 § 
Yhdistys kutsutaan koolle joko tiedotuksella, joka julkaistaan syyskokouksen määräämässä 
lehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta tai kullekin jäsenelle vähintään 
seitsemän (7) päivää ennen kokousta toimitettavalla kirjallisella tiedonannolla tai sähköpostilla 
jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

11 § 
Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on 

• valita kokouksen toimihenkilöt, 

• käsitellä hallituksen laatima vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta edellisen kalenteri-
vuoden ajalta, 

• käsitellä yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnan-/tilintarkastajien siitä antama lausunto, 

• vahvistaa tilinpäätös, 

• päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, 

• valita yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, jossa yhdistys on jäsenenä, 

• päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on 

• valita kokouksen toimihenkilöt, 

• määrätä jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi, 

• päättää toimihenkilöille mahdollisesti suoritettavista palkkioista, 

• valita seuraavaa vuotta varten yhdistyksen puheenjohtaja, 

• päättää yhdistyksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä, 

• valita yhdistyksen hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, 

• valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi 
varatoiminnantarkastajaa/ 

• varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä, 

• hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten, 

• hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten, 

• valita yhdistyksen edustajat piirikokouksiin sekä muiden yhteisöjen kokouksiin, jossa 
yhdistys on jäsenenä, 

• määrätä millä tavalla yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ja miten tiedonannot 
jäsenille toimitetaan sekä 

• päättä muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

Hyväksytty EKL:n XX liittokokouksessa Lappeenrannassa 14. - 15.6.2017. 

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 8.11.2017 

Muutosilmoitus Yhdistysrekisteriin: 26.11.2017 

Rekisteröity 29.11.2017 

Edellisestä 8.7.2012 Yhdistysrekisteriin rekisteröidyistä yhdistyksemme säännöistä muutettu kohta on 
punaisella. 


