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Voimassaolevat säännöt:

1. § Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Suomen Lions-liitto ry ja sen kotipaikka on
Helsinki ja toiminta-alue Suomi. Yhdistystä kutsutaan näissä
säännöissä liitoksi.

Liiton virallisia kieliä ovat suomi ja ruotsi. Ilmoitus- ja
pöytäkirjakielenä on suomi.

2. § Tarkoitus ja toiminta
Suomen Lions-liitto ry on Suomessa toimivien, The International
Association of Lions Clubs -järjestön, jota näissä säännöissä
kutsutaan järjestöksi, rekisteröimien lionsklubien valtakunnallinen
liitto ja on sama kuin järjestön vahvistama moninkertaispiiri 107
(Multiple District 107).

3. §
Liiton tarkoituksena on toimia Suomen lionsklubien yhdyssiteenä ja
keskuselimenä sekä tukea ja ohjata niiden toimintaa. Liitto ja sen
jäsenklubit ovat voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä
yhdistyksiä.

4. §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toimittaa alaan liittyvää
kirjallisuutta ja julkaisuja sekä järjestää kokouksia ja esitelmä-
ja muita vastaavia tilaisuuksia yhteistyössä järjestön kanssa.

Liitto hankkii varoja toimintansa tukemiseksi keräämällä
jäsenmaksuja sekä toimeenpanemalla asianomaisella luvalla
varainkeräyksiä, seminaareja, koulutustilaisuuksia, arpajaisia ja
juhlia. Liitto voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä,
omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa
tai muuta ansiotoimintaa, joka kytkeytyy liiton, lionsklubien ja
järjestön säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.

5. § Jäsenet
Liitossa on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä.

Liiton varsinaisia jäseniä ovat kaikki Suomessa toimivat järjestön
rekisteröimät oikeustoimikelpoiset lionsklubit, jotka suorittavat
liitolle liiton vuosikokouksessa määrätyt liittymis- ja jäsenmaksut.
Lionsklubit ovat velvollisia noudattamaan järjestön ja liiton
sääntöjä sekä liiton kokouksessa tehtyjä, näihin sääntöihin
perustuvia päätöksiä.

Liitto voi hyväksyä kannatusjäsenikseen Suomessa toimivia yrityksiä
ja yhteisöjä. Kannatusjäsenten ottamisesta ja erottamisesta päättää
liiton hallitus.

6. § Piiriorganisaatio
Liitto jaetaan järjestön sääntöjen mukaan lionsklubien muodostamiin
piireihin. Lionsklubit ovat toimialueensa piirin jäseniä. Piirin
toimintaa ohjaa ja valvoo piirin klubien valitsema piirikuvernööri,
jonka vaalin järjestö vahvistaa, apunaan piirihallitus. Piirit
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jaetaan järjestön sääntöjen mukaisesti alueisiin ja lohkoihin
virkailijoineen.

Lionsklubit kokoontuvat vuosittain piirikokoukseen, jonka kutsuu
koolle piirikuvernööri. Kutsu on lähetettävä kirjallisesti vähintään
30 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa
käsiteltävät asiat. Piirit pitävät piirikokouksensa huhti- tai
toukokuussa vähintään 30 päivää ennen kansainvälistä vuosikokousta.

7. § Liiton johto-organisaatio
Liiton johto-organisaation muodostavat liiton kokous,
kuvernöörineuvosto ja hallitus. Päätäntävaltaa käyttävät liiton
kokous ja kuvernöörineuvosto. Toimeenpanovalta on hallituksella.

8. § Liiton vuosikokouksen aika ja koolle kutsuminen
Liiton sääntömääräinen kokous, jota kutsutaan vuosikokoukseksi,
pidetään edellisen vuosikokouksen vahvistamalla paikkakunnalla
touko-kesäkuussa siten, että se kokoontuu vähintään 15 päivää ennen
järjestön kansainvälistä vuosikokousta.

Ylimääräinen liiton kokous pidetään, milloin kokous itse tai liiton
hallitus tai kuvernöörineuvosto niin päättää tai milloin vähintään
yksi kymmenesosa (1/10) lionsklubeista sitä hallitukselta
kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää.
Kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun
ylimääräistä liiton kokousta on asianmukaisesti pyydetty.

Liiton hallituksen on toimitettava kirjallinen kutsu kirje- tai
sähköpostissa liiton kokoukseen lionsklubeille vähintään 30 päivää
ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa
käsiteltävät asiat.

Jäsenet voivat osallistua liiton kokoukseen kuvernöörineuvoston niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Mahdollisuudesta
osallistua kokoukseen postin, tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen välineen avulla on mainittava kokouskutsussa.

9. § Liiton kokousten osanottajat ja aloiteoikeus
Äänivalta liiton kokouksissa on hyvässä asemassa olevilla
lionsklubeilla. Kannatusjäsenellä ei ole puhe- eikä äänivaltaa
liiton kokouksissa.

Klubi saa hyvän aseman suorittamalla velkana olevat liittymis- ja
jäsenmaksunsa, ja maksuja saadaan suorittaa siihen asti, kunnes
valtakirjojen tarkastus vuosikokousta koskevien sääntöjen mukaan
päättyy. Liiton kokoukseen on jokaisella hyvässä asemassa olevalla
lionsklubilla oikeus valtuuttaa äänioikeutettuja edustajia se määrä,
joka määräytyy vuosikokousvuoden huhtikuun 30. päivänä Suomen Lions-
liiton jäsenrekisterissä olevien jäsenten, jotka ovat olleet
klubissa vuoden ja päivän, määrän mukaan siten, että jokaista täyttä
kymmentä jäsentä kohti tulee yksi ja mikäli jäsenmäärä ylittää
vähintään viidellä täyden kymmenluvun, näiden osalta yksi edustaja,
mutta joka tapauksessa klubi on oikeutettu valtuuttamaan ainakin
yhden (1) edustajan. Jokaisella oikeustoimikelpoisella
lionsklubilla, joka on perustettu vuosikokousvuotta edeltävän
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huhtikuun 30. päivän jälkeen ja joka on merkitty Suomen Lions-liiton
jäsenrekisteriin viimeistään vuosikokousvuoden huhtikuun 30. päivään
mennessä, on oikeus valtuuttaa yksi (1) äänioikeutettu edustaja
kokoukseen.

Jokaisella järjestön entisellä presidentillä, entisellä
kansainvälisellä johtajalla, järjestön virkailijoilla, joita ovat
presidentti, edellinen presidentti, ensimmäinen varapresidentti,
toinen varapresidentti, kolmas varapresidentti, kansainväliset
johtajat, piirikuvernöörit, pääjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja
muut virkailijat, joista kansainvälinen hallitus voi päättää, sekä
entisillä piirikuvernööreillä, jotka ovat hyvässä asemassa olevan
lionsklubin toimivia ja hyvässä asemassa olevia jäseniä, on oikeus
osallistua täysivaltaisena edustajana piirinsä ja
moninkertaispiirinsä vuosikokouksiin eikä heitä lasketa klubinsa
edustajien kokonaismäärään näissä kokouksissa.

Vuosikokousjärjestäjällä on oikeus periä vuosikokouksen yhteydessä
järjestettävien tilaisuuksien osallistumismaksua. Hallitus hyväksyy
vuosittain vuosikokousjärjestäjän esittämät
osallistumiskustannukset.

Päätöksenteko
Jokaisella valtuutetulla edustajalla on kokouksessa yksi ääni.
Äänestyspäätökset tehdään

1. yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi pykälissä 17 - 19.
2. Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin ja/tai sähköisesti
äänestyssalaisuus säilyttäen. Valituksi tulemiseen vaaditaan aina
annettujen äänien enemmistö, tasatuloksen ratkaisee arpa.

Valtuutettu edustaja ei saa siirtää klubilta saamaansa valtakirjaa
toiselle ja hän voi edustaa vain klubia, jonka jäsen hän on.

Aloiteoikeus
Aloitteet, jotka liiton jäsenklubit haluavat ottaa vuosikokouksessa
käsiteltäväksi, on osoitettava liiton hallitukselle ja niiden on
oltava liittotoimistossa kirjallisina (kirje tai sähköpostin
liitteenä lähetetty käsin allekirjoitettu skannattu teksti)
toimiston aukioloaikana viimeistään tammikuun 15. päivänä tai sen
sattuessa päiväksi, jolloin toimisto on suljettu, seuraavana
mahdollisena arkipäivänä.

Hallituksen ja kuvernöörineuvoston aloitteet vuosikokoukselle tulee
esittää viimeistään kuvernöörineuvoston helmi- tai maaliskuun
kokouksessa.

10. § Vuosikokouksen asiat
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Käsitellään kuvernöörineuvoston kertomus liiton toiminnasta
edelliseltä toimintakaudelta.
2. Käsitellään liiton tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto ja
toiminnantarkastajan laatima toiminnantarkastuskertomus edelliseltä
toimintakaudelta.
3. Päätetään liiton tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä.
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4. Päätetään seuraavan toimintakauden toiminta- ja
taloussuunnitelmasta sekä liittymis-, jäsen- ja
kannatusjäsenmaksujen suuruudesta.
5. Valitaan liiton (MD 107 -kuvernöörineuvoston) puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.
6. Todetaan seuraavan kauden piirikuvernöörit ja valitaan
kuvernöörineuvoston jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.
7. Valitaan liiton seuraavan toimintakauden tilejä tarkastamaan
tilintarkastaja ja hänen varatilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö, sekä toimintaa tarkastamaan
toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
8. Valitaan tarvittaessa liiton edustajaehdokas järjestön
hallitukseen.
9. Todetaan kolmen seuraavan vuoden vuosikokouksen paikka ja
valitaan niitä seuraava vuosikokouksen järjestäjä.
10. Käsitellään lionsklubien, hallituksen ja kuvernöörineuvoston
aloitteet ja kuvernöörineuvoston niistä antamat lausunnot.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. § Kuvernöörineuvosto
Kuvernöörineuvosto käyttää päätäntävaltaa järjestön asioissa ja
ohjaa lionstoimintaa liitossa. Kuvernöörineuvostoon valitaan, mikäli
mahdollista, kunkin piirin piirikuvernööri sekä liiton
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja edellinen puheenjohtaja.
Kuvernöörineuvoston toimikausi on sama kuin liiton toimintakausi.

Päätösvaltaisuus
Kuvernöörineuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
lukien. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jollei vaaleissa
kukaan ole saanut yli puolta annetuista äänistä, on toimitettava
uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Äänten mennessä
tasan ratkaistaan vaali arvalla.

Kokouskutsu
Kuvernöörineuvosto kokoontuu etukäteen vahvistetun vuosiaikataulun
mukaan. Kokouskutsu julkaistaan Lion-lehdessä ja jäsenistölle
jaettavassa mediassa vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Kuvernöörineuvoston ylimääräiseen, fyysisesti järjestettävään
kokoukseen on kutsu lähetettävä kirjallisesti tai sähköisesti
kuvernöörineuvoston jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta.

Ylimääräiseen sähköpostitse tai tietoliikenneyhteyden avulla
pidettävään kokoukseen kutsu on lähetettävä vähintään kolme (3)
vuorokautta ennen kokousta. Kokous kutsutaan koolle sähköpostitse.

12. § Kuvernöörineuvoston kokoukset
Kuvernöörineuvoston varsinaisia kokouksia on pidettävä vähintään
neljä (4) toimintakauden aikana, heinä- tai elokuussa, marraskuussa,
helmi- tai maaliskuussa ja järjestäytymiskokous vuosikokouksen
jälkeen.
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Kuvernöörineuvoston ylimääräinen kokous pidetään, jos
kuvernöörineuvosto itse tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai,
jos vähintään 1/3 kuvernöörineuvoston jäsenistä sitä vaatii.

Kuvernöörineuvoston kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
kuvernöörineuvoston niin päättäessä sähköpostitse tai muun
dokumentoitavan tietoliikenneyhteyden avulla.
Kuvernöörineuvoston varsinainen kokous hyväksyy etäkokouksia
koskevan äänestys- ja vaalijärjestyksen.

Kuvernöörineuvostolla on päätäntävalta kaikissa asioissa, jotka
eivät sääntöjen mukaan kuulu liiton kokoukselle tai joista liiton
kokous ei ole tehnyt päätöstä.

Kuvernöörineuvostossa käsiteltäviin asioihin kuuluvat:
- selonteko liiton taloudellisesta tilanteesta
- päätöksenteko järjestön toimintaan ja organisaatioon liittyvistä
asioista Suomessa
- päätös liiton varoista mahdollisesti myönnettävistä avustuksista
- liiton ohjesääntöjen vahvistaminen
- pääsihteerin valinta ja tehtävästä vapauttaminen
- toimihenkilöiden toimien perustaminen ja lakkauttaminen

Kuvernöörineuvoston varsinaiset kokoukset

Heinä- tai elokuun kokouksessa
- nimetään jäsenet liiton toimialoille ja työryhmiin
- käsitellään vuosikokouksen päätökset ja niistä seuraavat
toimenpiteet
- käsitellään kansainvälisen järjestön vuosikokouksen päätökset ja
niistä aiheutuvat toimenpiteet
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Marraskuun kokouksessa
- käsitellään hallituksen ehdotus liiton toimintakertomukseksi,
tilinpäätökseksi sekä tilintarkastajan lausunto ja
toiminnantarkastuskertomus edellisen toimintakauden tileistä ja
hallinnosta
- päätetään liiton toimialoista ja valitaan määräajaksi liiton
toimialojen puheenjohtajat
- kuullaan selonteko seuraavan toimintakauden toiminnan ja talouden
suunnittelusta
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Helmi- tai maaliskuun kokouksessa
- käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan kauden
toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi sekä jäsenmaksuksi
- käsitellään vuosikokoukselle esitetyt aloitteet sekä niistä
annettavat lausunnot
- päätetään liiton toimialoista ja nimitetään määräaikaiset
toimialojen puheenjohtajat niiltä osin kuin päätöstä ei ole voitu
tehdä marraskuun kokouksessa
- valitaan määräaikaisten työryhmien puheenjohtajat ja päätetään
sellaisten työryhmien puheenjohtajien jatkosta, joiden toimikausi on
yhtä toimintavuotta pidempi.
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- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Tulevan kuvernöörineuvoston järjestäytymiskokous
Pidetään tulevan kauden kuvernöörineuvoston valinnan jälkeen
- valitaan liiton hallituksen jäsenet ja vahvistetaan hallituksen
kokoonpano tulevalle kaudelle
- vahvistetaan toimialat ja niiden puheenjohtajat tulevalle kaudelle
- asetetaan työryhmät ja nimitetään niiden puheenjohtajat tulevalle
kaudelle

13. § Hallitus
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana liiton puheenjohtaja,
varapuheenjohtajana liiton varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.
Mikäli mahdollista, kaksi (2) jäsenistä valitaan piirien
kuvernöörien keskuudesta ja yksi (1) edellisten kausien kuvernöörien
keskuudesta sekä yksi (1) piirien tulevan kauden 1.
varapiirikuvernöörien keskuudesta. Hallituksen toimikausi on sama
kuin kuvernöörineuvoston toimikausi.

Koollekutsuminen
Hallitus kokoontuu liiton puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun se itse niin päättää, tai jos
vähintään puolet hallituksen jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti
erikseen ilmoitettua asiaa varten.

Päätösvaltaisuus
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on
saapuvilla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt asioiden
valmistelusta ja toimeenpanosta edellyttävät:
1. Määritellä liiton puheenjohtajien tehtävien jako sekä määritellä
hallituksen eri jäsenten tehtävät ja vastuualueet.
2. Johtaa liiton toimintaa liiton kokousten ja kuvernöörineuvoston
päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita liiton toiminnan
kehittämiseksi.
3. Ohjata ja tukea lionsklubien toimintaa liiton ja järjestön
periaatteiden mukaisesti.
4. Valmistella liiton kokousten ja kuvernöörineuvoston kokousten
käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle.
5. Vastata liiton talouden hoidosta vuosikokouksen vahvistaman tulo-
ja menoarvion mukaisesti sekä huolehtia varojen hankinnasta ja
vastata omaisuuden hoidosta.
6. Pitää luetteloa liiton lionsklubeista ja niiden henkilöjäsenistä.
7. Päättää kannatusjäsenten ottamisesta ja erottamisesta.
Hallituksella on oikeus erottaa liitosta kannatusjäsen, joka
laiminlyö velvollisuutensa liittoa kohtaan tai toimii tai sallii
jäsentensä toimivan vastoin liiton tarkoitusperiä.
8. Hoitaa liiton ja järjestön julkaisutoimintaa Suomessa.
9. Vahvistaa liittotoimiston ohjesääntö.
10. Päättää liiton edustuksesta kansainvälisissä kokouksissa.
11. Valitsee projektit ja nimittää niiden puheenjohtajat ja jäsenet.
12. Antaa suositukset toimialajohtajiksi ja työryhmien
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puheenjohtajiksi.

Hallitus voi asettaa myös työryhmiä sekä käynnistää projekteja joko
enintään vuoden määräajaksi tai erityistä tehtävää varten.

14. § Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi heistä yhdessä pääsihteerin tai hallituksen määräämän
liiton muun toimihenkilön kanssa.

15. § Varojen hoito, tilit ja tilintarkastus
Liiton toiminta- ja tilivuosi on sama kuin järjestön toimintavuosi.
Toiminta- ja tilivuosi alkaa 1.7. ja päättyy 30.6. seuraavana
vuonna.

Liitolle valitaan vuosikokouksessa yksi (1) tilintarkastaja ja
hänelle varatilintarkastaja, sekä yksi (1) toiminnantarkastaja ja
hänelle varatoiminnantarkastaja. Tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan on oltava lain edellyttämä hyväksytty
tilintarkastaja tai tilintarkastuksesta tulee huolehtia lain
tarkoittama tilintarkastusyhteisö.

Tilinpäätöksen allekirjoittaa hallitus. Tilit on jätettävä
tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle kolmen (3) kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä ja ne on palautettava
hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen
kuvernöörineuvoston marraskuun kokousta.

16. § Luottamus- ja toimihenkilöt
Luottamustehtäviin voidaan valita vain liiton hyvässä asemassa
olevien jäsenklubien hyvässä asemassa olevia toimivia jäseniä.
Kelpoisuus liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtäviin
määräytyy järjestön sääntöjen kuvernöörineuvoston puheenjohtajaa
koskevan kelpoisuusvaatimuksen mukaan. Puheenjohtajan tehtävään
valittavan täytyy toimia valintahetkellä liiton varapuheenjohtajana.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtäviin vaadittava
kannatustodistus on voimassa ainoastaan hakuilmoituksessa mainittua
tehtävää haettaessa.

Vain siinä tapauksessa, että nykyinen varapuheenjohtaja ei asetu
puheenjohtajaehdokkaaksi tai jos varapuheenjohtajan virka on avoin
vuosikokouksen aikaan, kuka tahansa liiton hyvässä asemassa olevan
jäsenklubin hyvässä asemassa oleva toimiva jäsen, joka on toiminut
piirikuvernöörinä, voi asettua ehdolle.

Puheenjohtajana toiminut ei voi asettua uudelleen varapuheenjohtaja-
tai puheenjohtajaehdokkaaksi.

Pääsihteerin valitsee ja vapauttaa tehtävästään kuvernöörineuvosto
hallituksen esityksestä. Hän on liiton ylin toimihenkilö ja
liittotoimiston johtaja. Hänen tehtävänään on ohjata liiton
toimintaa kuvernöörineuvoston vahvistamien ohjesääntöjen mukaisesti.

Hallitus nimittää ja erottaa kaikki toimihenkilöt lukuun ottamatta
pääsihteeriä.
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17. § Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia liiton kokouksen
päätöksellä, jos esitys on saanut vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
kannatuksen annetuista äänistä.

18. § Yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttaminen
Yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa
päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) äänestyksissä annetuista äänistä.

19. § Liiton purkaminen
Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kahden
kuukauden väliajoin pidettävässä sitä varten ilmoitetussa liiton
kokouksessa. Toisen näistä kokouksista on oltava liiton varsinainen
vuosikokous. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

Liiton purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään liiton
varat liiton jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen
päätöksen mukaisesti lionstoiminnan hyväksi tai johonkin
lionstoimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

20. §
Yksityiskohtaiset ohjeet vaalimenettelystä ja -kelpoisuudesta sekä
liiton ja piirien organisaatiosta, hallinnosta, jäsenmaksun
sisällöstä ja taloudesta sekä puoliso- ja leotoiminnasta annetaan
liiton kokouksen erikseen vahvistamassa Suomen Lions-liitto ry:n
menettelytapasäännössä.

21. §
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain
määräyksiä sekä järjestön sääntöjä ja ohjesääntöjä.


