
1 §
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan 
kerhoksi, nimi on Lahden Radioamatöörikerho 
ry. Kerho voi toiminnassaan käyttää myös 
epävirallista nimeä Lahden Radiokerho. 
Kotipaikka on Lahden kaupunki. 

   1 §
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan 
Kerhoksi, nimi on Lahden Radioamatöörikerho 
ry. Kerho voi toiminnassaan käyttää myös 
epävirallista nimeä Lahden Radiokerho. 
Kotipaikka on Lahden kaupunki. 

2 §
Kerhon tarkoituksena on radioharrastuksen, 
erityisesti radioamatööriharrastuksen 
levittäminen ja ylläpitäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo 
yhteydet jäsenten kesken, viranomaisiin ja alan 
järjestöihin sekä avustaa jäseniään harrastuk-
sissaan tiedottaen, kouluttaen ja muilla vastaa-
villa tavanomaisilla yhdistystoiminnan keinoilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii 
jäsenmaksuja ja ottaa vastaan 
kannatusmaksuja ja lahjoituksia. Yhdistys voi 
myös, tarvittavat luvat saatuaan, järjestää 
keräyksiä tai maksullisia huvitilaisuuksia.

2 §
Kerhon tarkoituksena on radioharrastuksen, 
erityisesti radioamatööriharrastuksen levittämi-
nen ja ylläpitäminen tarjoamalla myös asias-
ta kiinnostuneelle nuorisolle toimintakoh-
teen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kerho luo 
yhteydet jäsenten kesken, viranomaisiin ja alan 
järjestöihin sekä avustaa jäseniään harrastuk-
sissaan tiedottaen, kouluttaen ja muilla vastaa-
villa tavanomaisilla yhdistystoiminnan keinoilla.

Toimintansa tukemiseksi Kerho perii 
jäsenmaksuja ja ottaa vastaan 
kannatusmaksuja ja lahjoituksia. Kerho voi 
myös, tarvittavat luvat saatuaan, järjestää 
keräyksiä tai maksullisia huvitilaisuuksia.

3 §
Kerhon jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 
hyvämaineinen henkilö. Jäsenet hyväksyy 
kerhon hallitus todennettavien anomusten 
perusteella. Kerhoon liittyessään sitoutuu jäsen 
noudattamaan kerhon sääntöjä ja määräyksiä.

3 §
Kerhon jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 
hyvämaineinen henkilö. Jäsenet hyväksyy 
Kerhon hallitus todennettavien hakemusten 
perusteella. Kerhoon liittyessään sitoutuu jäsen 
noudattamaan kerhon sääntöjä ja määräyksiä.

4 §
Kerhoon voi kuulua kolmenlaisia jäseniä:

1. varsinaiset jäsenet
2. kannattajajäsenet
3. kunniajäsenet.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 
kerhon toiminnasta kiinnostunut henkilö tai 
oikeustoimikelpoinen yhteisö. 

Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua radio-
amatööriharrastusta erityisesti edistäneen 
henkilön. Yhden kunniajäsenistä voi kerhon 
kokous kutsua kunniapuheenjohtajaksi.

Kerholla on oikeus kantaa varsinaisilta 
jäseniltään vuosimaksuja, joiden suuruuden ja 
maksuajan vaalikokous määrää. 
Kannatusjäsenten vuosimaksusta päättää 
hallitus. Kunniajäseniltä ja kunniapuheen-
johtajalta ei kanneta jäsenmaksua.

Kerhon kokouksessa on jokaisella varsinaisella 
jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja 
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä 
on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät 
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Kerhoon voi kuulua kolmenlaisia jäseniä:

1. varsinaiset jäsenet
2. kannattajajäsenet
3. kunniajäsenet.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 
Kerhon toiminnasta kiinnostunut henkilö tai 
oikeuskelpoinen yhteisö. 

Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua radio-
amatööriharrastusta erityisesti edistäneen 
henkilön. Yhden kunniajäsenistä voi Kerhon 
kokous kutsua kunniapuheenjohtajaksi.

Kerholla on oikeus kantaa varsinaisilta 
jäseniltään vuosimaksuja, joiden suuruuden ja 
maksuajan Kerhon vuosikokous määrää. 
Kannatusjäsenten vuosimaksusta päättää 
hallitus. Kunniajäseniltä ja kunniapuheen-
johtajalta ei kanneta jäsenmaksua. 

Kerhon vuosikokouksessa tai ylimääräises-
sä kokouksessa on jokaisella varsinaisella 
jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja 
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä 
on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät
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5 §
Kerhon jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla 
siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai myös ilmoittamalla siitä 
kerhon kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa kerhosta, jos hän
1. jättää maksunsa määräaikaan 
mennessä suorittamatta
2. rikkoo kerhon sääntöjä, tehtyjä 
päätöksiä, kunniaa tai hyviä tapoja 
vastaan

Erottamisesta päättää kerhon hallitus. Erotettu 
jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan 
kaikki sitoumuksensa erottamispäivämäärään 
saakka. Kerhon kokous erottaa jäsenen mikäli 
erottaminen tapahtuu kohdan 2. perusteella

5 §
Kerhon jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla 
siitä kirjallisesti Kerhon hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai myös ilmoittamalla siitä 
kerhon kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa Kerhosta, jos hän 

1. jättää maksunsa määräaikaan mennessä 
suorittamatta. Erottamisesta päättää 
Kerhon hallitus. Erotettu jäsen on kuiten-
kin velvollinen suorittamaan kaikki sitou-
muksensa erottamispäivämäärään saakka.

2. rikkoo kerhon sääntöjä, tehtyjä 
päätöksiä, kunniaa tai hyviä tapoja 
vastaan. Erottamisesta päättää Kerhon 
vuosikokous tai ylimääräinen kokous. 
Asianomaiselle on varattava tilaisuus 
selityksen antamiseen asiassa.

6 §
Kerhon asioita hoitaa hallitus.

Vaalikokous valitsee kerhon puheenjohtajan 
sekä hallituksen 2-8 jäsentä vuodeksi 
kerrallaan. 

Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja 
muut tarvittavat toimihenkilöt sekä 
keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, 
kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 
vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä 
kirjallisesti pyytää. 

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna 
saapuvilla on yli puolet hallituksen jäsenistä.

6 §
Kerhon asioita hoitaa hallitus.

Kerhon vuosikokous valitsee Kerhon 
puheenjohtajan sekä hallituksen 2-8 jäsentä. 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten 
välinen aika. 

Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja 
muut tarvittavat toimihenkilöt sekä 
keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, 
kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 
vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä 
kirjallisesti pyytää. 

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna 
saapuvilla on yli puolet hallituksen jäsenistä.

8 §
Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne 
on jätettävä toiminnantarkastajalle 
tammikuun kuluessa.

Tilit ja hallinnon tarkastaa toiminnantarkastaja, 
jonka on annettava hallitukselle 
tarkastuskertomuksensa kahden viikon sisällä.

8 §
Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne 
on jätettävä toiminnantarkastajalle 
maaliskuun loppuun mennessä.

Tilit ja hallinnon tarkastaa toiminnantarkastaja, 
jonka on annettava hallitukselle 
tarkastuskertomuksensa kahden viikon sisällä.

7 §                            
Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, 
kaksi yhdessä.
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9 §
Kerhon varsinaiset kokoukset ovat 
vuosikokous helmi-maaliskuussa ja 
vaalikokous marras-joulukuussa.

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

Kerhon muu kokous pidetään, kun 
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin 
vähintään 1/10 äänivaltaisia jäsenistä on 
jättänyt siitä hallitukselle perustellun, kirjallisen 
anomuksen.

 9 § 
Kerhon kokouksia ovat vuosikokous, joka 
pidetään huhtikuun loppuun mennessä 
sekä mahdolliset ylimääräiset kokoukset.

Kerhon kokoukseen voidaan osallistua 
hallituksen tai Kerhon kokouksen niin 
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenne-
yhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kerhon ylimääräinen kokous pidetään, kun 
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin 
vähintään 1/10 äänivaltaisista jäsenistä on 
jättänyt siitä hallitukselle perustellun, kirjallisen 
esityksen.

10 §
Kutsu kerhon kokouksiin on toimitettava joko 
kirjeellä tai paikallisessa sanomalehdessä 
vähintään seitsemän päivää ennen kokousta tai
sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat sellaisen 
hallitukselle ilmoittaneet, kirjeellä muille sekä 
kerhon kotisivulla.

10 §
Kutsu Kerhon kokouksiin on toimitettava joko 
kirjeellä tai paikallisessa sanomalehdessä 
vähintään seitsemän päivää ennen kokousta tai
sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat sellaisen 
hallitukselle ilmoittaneet, kirjeellä muille sekä 
Kerhon kotisivulla.

11 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri 
ja pöytäkirjantarkastajat

2. esitellään hallituksen laatima edellisen 
toimintavuoden vuosikertomus
3. esitellään edellisen vuoden tilit ja 
toiminnantarkastajan lausunto
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
hallituksen vastuuvapaudesta tai 
toimenpiteistä, joihin vuosikertomus tai 
toiminnantarkastajan kertomus voi antaa 
aihetta
5. muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri 
ja pöytäkirjantarkastajat
2. vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio, 
jonka yhteydessä päätetään vuosi- ja 
liittymismaksujen suuruus
3. valitaan hallitukselle seuraavaksi vuodeksi 
puheenjohtaja, jota myös kutsutaan kerhon 
puheenjohtajaksi
4. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
5. valitaan muut hallituksen jäsenet
6. valitaan toiminnantarkastaja ja hänen 
varamiehensä
7. muut kokouskutsussa esitetyt asiat

11 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut 
kokoustoimihenkilöt
2. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja 
hyväksytään kokouksen työjärjestys
3. esitellään hallituksen laatima edellisen 
toimintavuoden vuosikertomus
4. esitellään edellisen vuoden tilit ja 
toiminnantarkastajan lausunto
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
hallituksen vastuuvapaudesta tai 
toimenpiteistä, joihin vuosikertomus tai 
toiminnantarkastajan kertomus voi antaa 
aihetta

6. vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio, 
jonka yhteydessä päätetään vuosi- ja 
liittymismaksujen suuruus
7. valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota 
myös kutsutaan Kerhon puheenjohtajaksi

8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
9. valitaan muut hallituksen jäsenet
10. valitaan toiminnantarkastaja ja hänen 
varamiehensä
11. muut kokouskutsussa esitetyt asiat
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13 §          
Kerho on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä 
tarvittaessa luvan siihen saatuaan rakentamaan ja omistamaan 
radioasemia ja kiinteistöjä.

14 §
Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, on sen 
mahdollisesti jäljellä olevat varat luovutettava 
vastaavalle rekisteröidylle järjestölle tai 
Suomen Radioamatööriliitto ry:lle.

14 §
Mikäli Kerho purkautuu tai lakkautetaan, on sen 
mahdollisesti jäljellä olevat varat luovutettava 
ensisijaisesti Kerhon kotipaikkaa lähellä olevalle 
yhdelle tai useammalle yhdistykselle, jotka 
toteuttavat Kerhon tarkoitusta. 

15 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai 
kerhon purkautumisesta on tehtävä 
yksimielisesti kerhon kokouksessa tai 
vaihtoehtoisesti kahdessa vähintään 
kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa 
2/3 ääntenenemmistöllä annetuista äänistä 
joista kokouksista toisen tulee olla kerhon 
varsinainen kokous.

15 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai 
Kerhon purkautumisesta on tehtävä 
yksimielisesti Kerhon kokouksessa tai 
vaihtoehtoisesti kahdessa vähintään 
kahden kuukauden väliajoin pidettävässä 
kokouksessa 2/3 ääntenenemmistöllä 
annetuista äänistä. 

16 §          
Tämän lisäksi noudatetaan Kerhon toiminnassa Yhdistyslakia.

12 §
Päätökset kerhon kokouksissa tehdään 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei 
näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten 
mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan 
ääni ratkaisee, vaaleissa ja suljetuissa 
äänestyksissä kuitenkin arpa. 

Kerhon kokoukseen osallistuva voi edustaa 
valtakirjalla vain yhtä muuta kerhon jäsentä.

Kerhon kokouksissa käsiteltävät asiat on 
jätettävä hallitukselle vähintään 14 vrk ennen 
kuin vastaava kokouskutsu on näiden 
sääntöjen mukaan julkipantava.

12 § 
Päätökset Kerhon kokouksissa tehdään 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei 
näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten 
mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan 
ääni ratkaisee, vaaleissa ja suljetuissa 
äänestyksissä kuitenkin arpa. 

Kerhon kokoukseen osallistuva voi edustaa 
valtakirjalla vain yhtä muuta kerhon jäsentä.

Kerhon kokouksissa käsiteltävät asiat on 
jätettävä hallitukselle vähintään 14 vrk ennen 
kuin vastaava kokouskutsu on näiden sääntöjen 
mukaan julkipantava.
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