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KOKOUSKUTSU

Syyskokous tiistaina 31. lokakuuta 2017 klo 18.00 alkaen

Maanpuolustustalo, Seponkatu 7, Lahti

Kapt. evp Risto Pilvisen esitelmä "Kymän sodan ajan erikoisjoukot".

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, yhdistyksen sääntömuutosesitys
(liitteenä) sekä muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään (7) vuorokautta

ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Kahvitarjoilu ja arvonta.

TERVETULOA!
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hyvät reserviläiset, on tullut jäähyväisten
aika. Olen nyt hoitanut puheenjohtajan
tehtäviä melkein kokonaiset viisi vuotta.
Nyt koen, että olen antanut tältä erää
kaiken tälle tehtävälle. On tullut aika
puhdistaa pöytää ja tehdä tilaa uusille
ideoille ja mahdollisuuksille toiminnan
kehittämiseksi.

Nämä viisi vuotta ovat menneet nopeasti.
Matkan varrelle on mahtunut monenlaista
sattumusta, tapahtumaa ja toimintaa.
Olemme viettäneet yhdistyksen 60-
vuotisjuhlia, yhdistyneet Tiirismaan
reserviläiset ry:n kanssa ja saavuttaneet
aseman Päijät-Hämeen suurimpana
reserviläisjärjestönä, järjestäneet tutustu-
mismatkan Ilmasotakouluun ja paljon
muuta. Puheenjohtajana minulla on ollut
ilo edustaa yhdistystämme useissa
alueemme järjestöjen vuosijuhlissa ja
muissa merkkitapahtumissa. Näistä
merkittävin on juuri viettämämme
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla-
vuosi, joka huipentuu itsenäisyyspäivän
juhlallisuuksiin. Matkan varrelle on
mahtunut myös sellaisia tapahtumia, joita
ei ole ilo muistella. Näistä meitä kaikkia
eniten koskettanut on tietysti Hennalan
varuskunnan lakkauttaminen ja sen
myötä myös Hälvälän harjoitusalueen

joutuminen lakkautusuhan alle.

Me Päijät-Hämeen reserviläiset olemme
olleet ja tulemme olemaan merkittävässä
roolissa, kun alueemme maanpuolustusta
suunnitellaan ja kehitetään. Voimme
vaikuttaa meitä koskeviin asioihin
pitämällä yllä ja vahvistamalla yhteyksiä
Panssariprikaatiin, Karjalan prikaatiin ja
valtakunnallisiin toimijoihin aina
Puolustusvaliokuntaa ja puolustus-
ministeriä myöten. Uudella puheen-
johtajalla tulee olemaan merkittävä rooli
tässä asiassa. Meidän Lahden reservi-
läisten ei kuitenkaan tarvitse olla yksin,
vaan Päijät-Hämeen Reservipiirin kautta
voimme koota alueelliset voimamme ja
vaikuttaa yhdessä.

Toivotan onnea ja menestystä uudelle
puheenjohtajalle, kuka ikinä tuleekin
valituksi. Kiitän kaikkia jäseniämme ja
yhteistyötahojamme näistä vuosista!

Tuomas Terho
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ESITYS YHDISTYKSEN UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

Nimi, kotipaikka ja toimialue

1 §

Yhdistyksen nimi on Lahden Reserviläiset ry, ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki.

Yhdistyksen toimipaikkana on Lahden seutu.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Reserviläisliitto – Reservistförbundet ry:hyn (jota näissä säännöissä
kutsutaan liitoksi) ja Päijät-Hämeen Reservipiiri ry:hyn (jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi).

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tehtävänä on:

– jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien
– kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten
parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella
– ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia
vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi
– järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaista
kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta
maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista
toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on
pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3 §

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistamaan kiinteää ja
irtainta omaisuutta.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi päästä varusmiespalveluksen
suorittanut reserviin kuuluva tai sen ikärajan ylittänyt henkilö, jonka yhdistyksen hallitus
jäseneksi hyväksyy.
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Yhdistykseen voi päästä lahjoittaja- ja kannattajajäsenenä myös henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, jonka hallitus sellaiseksi hyväksyy. Lahjoittaja- ja kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta
yhdistyksen kokouksissa.

Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana hän on
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai kokouksessa yhdistyksen pöytäkirjaan
merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan.

5 §

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden
yhdistyksen syyskokous vahvistaa.

Jäsen tai jäseneksi aikova saa määrätä, mihin jäsenryhmään hän haluaa kuulua.

Jäsen, joka on siirtynyt vakinaiseen palvelukseen puolustusvoimiin, raja- tai merivartiolaitokseen,
on oikeutettu jäämään yhdistyksen jäseneksi ja säilyttämään saavuttamansa jäsenoikeudet.

6 §

Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön voi yhdistyksen kokous
hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aiemmin toiminut
henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan. Kunniajäsenten määrä ei saa
kerrallaan olla kuin korkeintaan puolet (1/2) hallituksen vahvuudesta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.

7 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai jonka katsotaan toimineen
yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai joka on toiminut kunnian vastaisesti, voi hallitus
päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksestä.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa
maksamatta toimikauden loppuun mennessä.

Hallitus ja sen tehtävät

8 §

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi
vähintään viisi ja enintään viisitoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa,
puheenjohtaja toimintavuodeksi ja jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi kerallaan siten, että
vuosittain puolet jäsenistä tai lähinnä puolet on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan
mukaan ja sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa oleva voidaan valita uudestaan. Hallitus valitsee
keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen tulee valittaessa
olla täysi-ikäinen alle 60-vuotias yhdistyksen varsinainen jäsen.
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9 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä jommankumman
varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos
joku jäsenistä sitä vaatii.

10 §

Hallituksen tehtävänä on

1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä
toiminnasta.
2. Edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen
kokoukselle, sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
3. Kutsua yhdistys sekä varsinaisiin että ylimääräisiin kokousiin, valmistella niissä käsiteltävät
asiat ja toimeenpanna kokouksen päätökset.
4. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.
5. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä sekä erottamisesta
näiden sääntöjen määräämällä tavalla.
6. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset kalenterivuosittain.
7. Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
8. Valita yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt (sihteeri, rahastonhoitaja jne.).
9. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat

Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia valmistelemaan asioita käsiteltävikseen.

Kokoukset

11 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää
yhdistyksen hallitus. Kevätkokous on pidettävä viimeistään maaliskuun aikana ja syyskokous
viimeistään lokakuun aikana.

12 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus
siihen katsoo olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.
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13 §

Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko jaettavassa tiedotuslehdessä, kirjeitse,
ilmoittamalla paikallisessa sanomalehdessä, sähköpostitse tai muiden tietoliikenneyhteyksien tai
teknisten apuvälineiden avulla. Kevät- ja syyskokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista
(14) vuorokautta ja muista kokouksista vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.

14 §

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näissä
säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Milloin joku
jäsenistä sitä vaatii, toimitetaan äänestys suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan ratkaisee
arpa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan, ei ole äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa.

15 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
5. Esitellään toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle
myönnettävästä vastuuvapaudesta.
6. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

16 §

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus.
6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
7. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja tälle yksi varahenkilö.
8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 8 §:n määräämissä rajoissa.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
11. Valitaan piirin sääntöjen edellyttämät edustajat piirin kokouksiin.
12. Valitaan liiton sääntöjen edellyttämät edustajat liiton kokouksiin.
13. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.
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Toiminta- ja tilivuosi sekä toiminnantarkastus

17 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tiliasiakirjat ja muut hallintoa
koskevat asiakirjat on ennen helmikuun loppua luovutettava toiminnantarkastajille, joiden tulee
antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle maaliskuun kuluessa mutta viimeistään kahta viikkoa
ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajille on varattava vähintään seitsemän (7)
vuorokautta toiminnantarkastusta varten.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja jompikumpi varapuheenjohtajista, heistä kaksi
yhdessä tai joku heistä yhdessä jonkun hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

Sääntöjen muuttaminen

19 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutokselle on saatava liiton
hallituksen hyväksyntä.

Yhdistyksen purkaminen

20 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa aikaisintaan
kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella (3/4)
ääntenenemmistöllä.

21 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Aliupseerien
Huoltosäätiölle.

22 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.



LAHDEN RESERVILÄISET RY
Joutjoentie 41
15170 Lahti

INTERNET JA SÄHKÖPOSTI
www.lres.fi

etunimi.sukunimi@lres.fi

ÄPUHEENJOHTAJAÄ
Tuomas Terho
044-2899 632

24.10.-15.12. Radioamatöörikurssi
4.-5.11. ja 18.-19.11. Reserviläisjohtajakurssi II
17.-26.11. Järjestyksenvalvojan peruskoulutus
2.12. Sähköt poikki - selviydytkö
6.12. Itsenäisyyspäivän kunniavartiot

Lisätietoja ja ilmoittautumiset www.mpk.fi

TULEVAA TOIMINTAA

31.10. Syyskokous Maanpuolustustalolla Lahdessa
15.11. Päijät-Hämeen Reservipiirin syyskokous Upseerikerholla
18.11. Reserviläisliiton syyskokous Kouvolassa
5.12. Itsenäisyyspäivän aaton iltajuhla Upseerikerholla
6.12. Itsenäisyyspäivän kunniavartiot sankarihaudoilla
14.12. Joulutulet Lahdessa ja Hollolassa
16.12. Kinkkukisa Hälvälässä
24.12. Jouluaaton kunniavartio Ristinkirkolla
25.12. Joulupäivän kunniavartio Hollolassa

Lisätietoja ja lisää tapahtumia löydät yhdistyksen ja piirin nettisivuilta ja
Facebook-sivuilta.




