
 

 

Tunturikerho Login säännöt 

 

 

1.§ Kerhon nimi on Tunturikerho Logi. Sen kotipaikka on Turun kaupunki. Kerho toimii Tunturilatu ry:n 

alaisena paikallisena tunturilatulaisten yhteistoimintaelimenä. Kerhon toiminta-alue on Varsinais-Suomi. 

 

2.§ Kerhon tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ensisijaisesti Lapissa tapahtuvan retkeilyn ja 

muun luonnossa tapahtuvan liikunnan edistämiseksi, retkeilytietojen ja –taitojen kartuttamiseksi ja 

tallentamiseksi sekä saamelais- ja Lapin kulttuurin vaalimiseksi. 

 

3.§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho 

- järjestää kerhoiltoja, juhlia, retkiä, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja ja retkeilyyn liittyvää 

opintotoimintaa, 

- tiedottaa toiminnasta kerholaisille jäsentiedotteen ja verkkosivujen kautta, 

- voi julkaista jäsenlehteä,  

- osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan Tunturiladun ja Suomen Ladun toimintamuotoihin ja niiden 

järjestämiseen, 

- edistää sekä jäsentensä, että toiminta-alueensa yleisten retkeily- ja liikuntamahdollisuuksien luomista ja 

kehittämistä, 

- harjoittaa tunturiretkeilyä ja liikuntaharrastusta edistävää valistusta, 

- tukee Lapin retkeilyyn perustuvaa Tunturiladun tunturisusiaatetta ja –järjestelmää 

- ylläpitää yhteyttä Tunturilatu ry:hyn.  

 

4.§ Kerhon jäseniksi pääsevät Tunturilatu ry:n jäsenet. 

  

5.§ Kerhon toiminnasta päättää kerhon kokous. Päätöksentekoon saavat ottaa osaa Tunturikerho Login 16 

vuotta täyttäneet jäsenet. 

    

Kerho valitsee toimintaa toteuttamaan keskuudestaan puheenjohtajan ja johtokunnan. Johtokunnan 

jäsenmäärä on puheenjohtajan lisäksi neljästä kahdeksaan (4 - 8) jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on 

kaksi vuotta.  Johtokunnan jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Johtokunnan jäsen ei ole vaalikelpoinen heti 

seuraavalle toimikaudelle kahden peräkkäisen toimikautensa jälkeen.  

 

Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut toimihenkilöt sekä muodostaa ja purkaa 

katsomansa tarpeen mukaan jaostoja / toimikuntia, sekä kutsuu koolle kerhon kokoukset.  

 

Kutsu kerhon kokouksiin julkaistaan Tunturilatu-lehdessä tai kerhon jäsentiedotteessa. Kokous katsotaan 

päätösvaltaiseksi, jos se on kutsuttu kokoon sääntöjen edellyttämällä tavalla. 

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, ja on 

päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään puolet johtokunnan jäsenistä 

on läsnä. 

 

Kerhon toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

  

6.§ Kerhon varsinaisia kokouksia on kaksi, joista on saatettava tieto jäsenistölle vähintään kaksi viikkoa 

ennen kokousta. 

 

Syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3. Päätetään työjärjestys. 

4. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimintavuodelle. 

5. Määrätään jäsenmaksun suuruus. 



6. Valitaan kerhon puheenjohtaja jos istuva puheenjohtaja on erovuorossa. 

7. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä 

8. Valitaan johtokunnan jäsenet. 

9. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet. 

10. Muut esille tulevat asiat. 

11. Kokouksen päättäminen. 

 

Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3. Päätetään työjärjestys. 

4. Esitetään johtokunnan kertomus päättyneen toimintakauden toiminnasta. 

5. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

8. Muut esille tulevat asiat. 

9. Kokouksen päättäminen. 

 

Syys- ja kevätkokouksille esitettäviksi tarkoitetut ehdotukset, jotka saattavat edellyttää lisäselvitysten 

hankkimista, tulee esittää kerhon sihteerille tai puheenjohtajalle viimeistään yksi viikko ennen kokousta. 

 

7.§ Kerho rahoittaa omatoimisesti toimintansa ja perii vuosittain kerhon syyskokouksen päättämän 

jäsenmaksun. Jäsen voidaan erottaa kerhosta, jollei hän kolmen kuukauden aikana, yhden huomautuksen 

saatuaan, suorita jäsenmaksuaan. Tiedot tärkeimmistä päätöksistä sekä toiminnasta ja 

toimintasuunnitelmista toimitetaan Tunturilatu ry:lle. 

 

8.§ Kerhon säännöt ja niihin mahdolliset tehtävät muutokset alistetaan Tunturilatu ry:n vahvistettavaksi. 

 

9.§ Johtokunta voi erottaa kerhosta jäsenen, joka ei noudata kerhon sääntöjä ja päätöksiä tai joka toimii 

kerhon tarkoitusperien vastaisesti. Tässä tapauksessa on kuitenkin saatava erottamiselle Tunturilatu ry:n 

johtokunnan hyväksyminen. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan kerhosta, ei ole mitään oikeutta kerhon 

omaisuuteen. 

 

10.§ Kerhon purkamiseen vaaditaan kahden vähintään kolmenkymmenen päivän väliajoin pidetyn kerhon 

kokouksen yhtäpitävä päätös ja kummankin päätöksen tulee saada puolelleen vähintään kolme neljäsosaa 

annetuista äänistä. Kerho katsotaan purkautuneeksi, ellei se ole toimittanut mitään tietoa toiminnastaan 

Tunturilatu ry:lle vähintään kolmen viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana. Jos kerho purkautuu tai 

lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava Tunturilatu ry:lle tai sen toimintaa jatkavalle 

rekisteröidylle yhdistykselle käytettäväksi tunturiretkeilyä edistäviin tarkoituksiin. 

 

 


