
Lämpövoimakerhon säännöt 
Nämä säännöt on hyväksytty Lämpövoimakerhon Vaalikokouksessa 28.11.2018. 

1. LUKU 

Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kieli 

1 § Yhdistyksen nimi on Lämpövoimakerho ry. Yhdistys käyttää nimestään epävirallista lyhennettä LVK. 

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.  

 

2 § Kerhon tarkoituksena on olla energia-alasta kiinnostuneiden Aalto-yliopiston opiskelijoiden 

yhdyssiteenä ja edistää heidän ammatillista kehitystään järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia, 

opintomatkoja ja muuta vapaa-ajan toimintaa. 

 

3 § Toimintansa tukemiseksi kerho voi harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja 

huvitilaisuuksia. Lisäksi kerho voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Kerho voi omistaa 

toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

 

4 § Kerhon virallinen kieli on suomi.  

2. LUKU  

Jäsenet ja maksut  

5 § Kerhon jäseniä ovat varsinaiset, kannatus- ja kunniajäsenet. Kerhon jäsenet hyväksyy kerhon hallitus. 

Kunniajäsenet kutsuu kuitenkin kerhon kokous. 

 

6 § Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kerhon jäsenmaksun maksanut Aalto-

yliopiston ylioppilaskunnan jäsen. 

 

7 § Kerhon kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä kerhon toimintaa tukeva henkilö tai yhteisö.  

 

8 § Kerhon kunniajäseneksi voi kerhon kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua 

henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen 

pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai vähintään kymmenen (10) 

kerhon jäsentä käsittävä ryhmä. Kunniajäsenyys on elinikäinen. 

 

9 § Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kerholle kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden 

päättää kerhon vaalikokous. Jäsenmaksu voi olla eri jäsenryhmille erisuuruinen. 

 

10 § Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla erosta kerhon 

kokouksessa. 

 



11 § Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenyysehtoja tai on aiheuttanut vahinkoa kerholle tai muille 

jäsenille. Erotettavalla on oikeus tulla kuulluksi ennen päätöstä. 

 

12 § Hallitus voi asettaa määrätyksi ajaksi tapahtumakieltoon kerhon jäsenen, joka on aiheuttanut vahinkoa 

kerholle tai muille jäsenille. 

 

13 § Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka ei ole kuukauden kuluessa suorittanut erääntynyttä 

jäsenmaksuaan. 

3. LUKU 

Hallinto ja talous 

14 § Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kerholla on kaksi toiminnantarkastajaa. 

 

15 § Kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös tarvittavine liitteineen on toimitettava toiminnantarkastajille 

vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta ja muutenkin pyydettäessä. Toiminnantarkastajien on 

toimitettava tilit tarkastettuina hallitukselle viimeistään kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta.  

4. LUKU 

Kokoukset  

16 § Kerhon kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.  

 

17 § Vuosikokous on pidettävä helmi - maaliskuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin:  

1) toimintakertomus edelliseltä vuodelta  

2) tilikertomus ja tilinpäätös  

3) toiminnantarkastajien lausunto  

4) tilinpäätöksen hyväksyminen  

5) vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille  

6) hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 

18 § Vaalikokous on pidettävä marras - joulukuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin:  

1) hallituksen valinta seuraavaksi toimintakaudeksi  

2) kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valinta seuraavaksi toimintakaudeksi 

3) kerhon jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintakaudeksi  

 

19 § Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 

kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti 

vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kolmen (3) viikon kuluessa vaatimuksen hallitukselle jättämisestä. 

 

20 § Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu 

kerhon jäsenten sähköpostilistalle. 

 

21 § Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu. 



 

22 § Kerhon kokouksissa on äänioikeus kaikilla kerhon varsinaisilla jäsenillä. Muilla jäsenillä on puhe-, läsnä- 

ja esitysoikeus. 

 

23 § Ellei säännöissä toisin mainita, tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 

jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

5. LUKU 

Hallitus ja toimihenkilöt 

24 § Kerhossa toimeenpanovaltaa käyttää kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus puheenjohtajan 

johdolla. 

 

25 § Hallitukseen kuuluu 3-15 jäsentä. Hallitukseen kuuluvat vaalikokouksen vuosittain valitsemat 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja. Lisäksi hallitukseen valitaan nollasta 

kahteentoista (0-12) jäsentä. Hallituksen alaisuudessa voi toimia toimihenkilöitä. Hallitus voi 

julistaa jäsenilleen haettavaksi toimihenkilövirkoja ja valita henkilöt virkoihin. 

 

26 § Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu kaikille hallituksen jäsenille 

hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla. Läsnä on oltava vähintään puolet (1/2) hallituksen 

jäsenistä, kuitenkin vähintään kolme henkilöä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet jakautuvat 

tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. 

 

27 § Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun 

muun hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Hallitus voi erityisestä syystä myöntää 

nimenkirjoitusoikeuden myös yksittäiselle hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle. 

6. LUKU 

Erityisiä määräyksiä 

28 § Kerhon tunnustuksista ja merkeistä päättää kerhon kokous. 

 

29 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen 

neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on 

vähintään kaksi viikkoa. 

 

30 § Kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä 

kahdessa peräkkäisessä kokouksessaan, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkautumisesitys 

on lisäksi mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät 

sen varat ja irtain omaisuus AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen tai 

sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.  


