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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT  

1 §  
Nimi ja kotipaikka 

 
 Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. 
 
 Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan 
 Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat.  Näissä säännöissä toimialueen kunnista 
 käytetään nimitystä Lounais-Häme. 

2 §  
Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 

 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia maaseudun kehittämisverkostossa ja kannustaa 
 Lounais-Hämeen asukkaita ja yhteisöjä yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi ja 
 maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi sekä lisätä maaseudun kehittämiseen 
 liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä  ja maaseudun 
 ja kaupunkien välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.  
 
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
 
 1. Osallistuu kehittämisohjelmien toteuttamiseen tarkoituksenaan maaseudun 
 kehittäminen paikallisia voimia ja omatoimisuutta hyödyntäen. 
 2. On yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden 
 kanssa. 
 3. Laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia. 
 4. Neuvoo ja opastaa Lounais-Hämeen asukkaita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita 
 organisaatioita maaseudun kehittämiseen liittyvissä asioissa. 
 5. Järjestää koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia. 
 6. Voi asettaa jaostoja ja toimikuntia toimintansa organisoimiseksi. 
 7. Tekee aloitteita eri viranomaisille. 
 8. Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. 
 9. Tekee maaseudun kehittämiseen liittyviä selvityksiä. 
 10. Toteuttaa myös muita maaseudun kehittämisohjelmia. 
 11. Pyrkii muin samantapaisin keinoin saavuttamaan tarkoituksensa. 

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianomaisella luvalla järjestää arpajaisia ja 
 rahankeräyksiä sekä huvitilaisuuksia.  Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, 
 testamentteja ja avustuksia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja 
 kiinteää omaisuutta. 
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3 §                                                                                                                                             
Jäsenlajit 

 Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä,  kunniapuheenjohtajia ja 
 kannattavia jäseniä. 

 Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi Lounais-Hämeen asukkaan 
 ja alueella toimivan oikeuskelpoisen yhteisön ja säätiön. Varsinainen jäsen maksaa 
 yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman liittymismaksun ja jäsenmaksun. 
 Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen luonnollisille henkilöille, yhteisöille ja säätiöille.  

 Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi 
 henkilön, joka on ansioitunut yhdistyksen toiminnassa.  Kunniajäsen ei maksa 
 yhdistykselle jäsenmaksua. 

 Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen 
 kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on pitkäaikaisesti ja erityisen ansiokkaasti 
 työskennellyt yhdistyksen hyväksi.  Yhdistyksellä voi olla vain yksi 
 kunniapuheenjohtaja kerrallaan.  Kunniapuheenjohtaja ei maksa yhdistykselle 
 jäsenmaksua. 

 Hallitus voi hyväksyä kannattavaksi jäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai 
 luonnollisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattava jäsen 
 maksaa vuosittain yhdistyksen syyskokouksen päättämän kannatusjäsenmaksun. 

4 §                                                                                                                                               
Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

 Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen 
 puheenjohtajalle tai hallitukselle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 
 merkittäväksi. 
 
 Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka ei ole kehotuksesta huolimatta suorittanut 
 kuuden kuukauden kuluessa erääntynyttä jäsenmaksuaan. 
 
 Hallitus voi erottaa jäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
 huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä säännöissä mainittuja 
 jäsenyyden ehtoja.  Jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen ennen 
 päätöksen tekoa. 

5 §  
Yhdistyksen hallitus 

 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksissa valitut 
 puheenjohtaja ja 10 - 15 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan siten, että he 
 edustavat tasapuolisesti aluetta, siellä toimivia yksityisiä henkilöitä, erilaisia 
 yhdistyksiä, yrityksiä ja julkisyhteisöjä. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset 
 varajäsenet.  
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 Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten sekä varajäsenten toimikausi on kolme 
 vuotta, alkaen syyskokouksesta. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä kolmannes 
 (1/3) tai lähinnä kolmannes on vuosittain erovuorossa. Hallituksen kokous on 
 päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on läsnä. 
 
 Henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi 
 toimikaudeksi. 
 
 6 § 
Hallituksen tehtävät 

 Hallituksen tehtävänä on muun muassa: 

1.  Johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen 
päätösten mukaan. 

2. Valita toimikautensa alussa  keskuudestaan varapuheenjohtaja ja keskuudestaan tai 
ulkopuolelta sihteeri ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

3. Hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja 
tilinpäätöksen valmistumisesta. 

4. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.  
5. Ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt, 

päättää heidän palkkauksestaan ja muista työsuhteen ehdoista sekä erottamisesta. 
6. Päättää omien kehittämis- ja investointihankkeiden hakemisesta ja toteuttamisesta. 
7. Huolehtia avustusten hakemisesta ja niihin liittyvistä selvityksistä. 
8. Antaa tarvittaessa lausuntoja toimialueellaan toteutettavista maaseudun 

kehittämishankkeista. 
9. Päättää valiokuntien ja toimikuntien perustamisesta ja antaa niille tehtävät. 
10. Päättää asiantuntijapalkkioiden suuruudesta talousarvion puitteissa. 
11. Hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja pitää jäsenistä luetteloa, päättää jäsenten 

erottamisesta.  
12. Edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata sen puolesta. 

 7  §  
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai  
 jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 
 Hallitus voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle yksin.  
 
8 § 
Tilintarkastajat 
 
 Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kummallakin henkilökohtainen 
 varamies. Vähintään toisen varsinaisen tilintarkastajan ja hänen henkilökohtaisen 
 varamiehensä tulee olla vähintään HTM-tilintarkastaja.  
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9 §  
Yhdistyksen tilikausi 

 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
 hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille maaliskuun loppuun 
 mennessä.  Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle 
 viimeistään kolmen viikon kuluessa saatuaan tiedon tilinpäätöksen valmistumisesta. 

10 §  
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

 Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.  Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen 
 edellisen kokouksen päättämässä Lounais-Hämeessä julkaistavassa sanomalehdessä 
 viimeistään 12 päivää ennen kokousta.       
 
 Kokouskutsussa on mainittava lakimääräiset asiat ja milloin koko esityslista on 
 jäsenten nähtävissä yhdistyksen toimistossa tai yhdistyksen kotisivuilla internetissä. 

11 §  
Yhdistyksen kokoukset 

 Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 
 
 Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-
 joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
 
 Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus 
 katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 
 kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, 
 kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty puheenjohtajalle tai hallitukselle. 
 
 Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla 
 ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja 
 puheoikeus.  
 
 Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota 
 on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.  

 Valittaessa hallituksen puheenjohtajaa valitun puheenjohtajan tulee saada hyväkseen 
 vähintään puolet annetuista äänistä. 

  Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
 ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
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12 §  
Varsinaiset kokoukset 

 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
 1.   Kokouksen avaus. 
 2.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja    
       tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.  
 3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 4.   Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 5.   Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto. 
 6.   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden  myöntämisestä    
       hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 7.   Päätetään vaalivaliokunnan perustamisesta ja valitaan tarvittaessa sen jäsenet     
       valmistelemaan syyskokouksessa käsiteltävää mahdollista hallituksen     
       puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien vaalia. 
 8.   Päätetään, missä lehdessä seuraavan kokouksen kokouskutsu julkaistaan. 
 9.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 10. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi ¾ määräenemmistöllä 
       annetuista  äänistä. 
 
 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
 1.   Kokouksen avaus 
 2.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja   
                            tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 
 3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 4.   Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 5.   Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja    
       jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle. 
 6.   Päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavista palkkioista ja 
       kulujen korvauksista.  
 7.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmannessa syyskokouksessa. 
 8.   Päätetään kuinka monta hallituksen jäsentä valitaan erovuoroisten tilalle näiden 
       sääntöjen 5 §:n  mukaan. 
 9.   Valitaan hallituksen muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. 
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 
 11. Päätetään, missä lehdessä seuraavan kokouksen kokouskutsu julkaistaan. 
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  
 13. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi ¾ määräenemmistöllä 
       annetuista  äänistä. 
 
 
 Äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus tehdä yhdistyksen kokoukselle aloitteita.  Aloite 
 kevätkokousta varten on jätettävä hallitukselle viimeistään joulukuun loppuun 
 mennessä ja syyskokousta varten viimeistään kesäkuun loppuu mennessä.  Hallituksen 
 on tuotava aloite omalla lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokouksen 
 käsiteltäväksi. 
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13§  
Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen lopettaminen ja varojen käyttö 

 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 tai sen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat 
 purkautumisesta päätöksen tekevän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen 
 tarkoituksen edistämiseen.  

 

14 §              
Saavutettujen etujen säilyminen   

 Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut 
 jäsenoikeudet säilyvät 
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