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Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen nimi on Oulun Lyseon senioriyhdistys ry. ja sen kotipaikka Oulun kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on Oulun Lyseoon ja lyseolaisuuteen liittyvien perinteiden 
vaaliminen, yhteyksien jatkuva ylläpitäminen Oulun Lyseoon, sen entisiin opettajiin ja 
oppilaisiin, entisten ja nykyisten oppilaiden sekä opettajien keskinäisten suhteiden 
kehittäminen sekä kulttuuriharrastusten edistäminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

- järjestää jäsenilleen tilaisuuksia toistensa tapaamiseen ja seurusteluun
- järjestää koulumuistojen merkeissä juhlatilaisuuksia
- ylläpitää yhteyttä kouluun ja sen oppilaisiin ja tukee oppilaskunnan 

kulttuuriharrastuksia
- hankkii ja säilyttää tietoja koulun entisten oppilaiden ja opettajien elämänvaiheista
- myöntää mahdollisuuksien mukaan stipendejä opinnoissa menestyville lyseolaisille
- yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteistöjä.

Yhdistyksen jäsenyys

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen Lyseon entinen oppilas sekä 
Lyseossa opettajana tai muussa tehtävässä ollut tai oleva henkilö, jonka hallitus hyväksyy 
jäseneksi. Jäseneksi liittyessään jäsen maksaa liittymismaksun. Jäseniltä ei peritä 
jäsenmaksua.
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4 §

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua ansioituneen lyseolaisen 
kunniajäseneksi.

Yhdistyksen hallinto

5 §

Yhdistyksen toimintaelimiä ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

6 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään 
seuraavat asiat:

- esitetään hallituksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
- valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
- valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varahenkilö tai kaksi toiminnantarkastajaa
- määrätään liittymismaksun suuruus
- päätetään millä tavalla yhdistyksen viralliset ilmoitukset julkaistaan
- muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 §

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta 
ilmoituksella, joka julkaistaan vuosikokouksen määräämässä yhdessä tai useammassa 
sanomalehdessä.

Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla tai kirjallisena kutsuna tai 
sähköpostilla.

8 §

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sekä toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema 
hallitus, johon yhdistyksen puheenjohtajan, joka samalla toimii hallituksen 
puheenjohtajana, lisäksi kuuluu vähintään kuusi (6) enintään kaksikymmentä (20) jäsentä. 
Vuosikokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet vuodeksi 
kerrallaan.
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Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja joko 
keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta yhdistykselle sihteerin ja varainhoitajan.

9 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, 
kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä 
sihteerin kanssa.

11 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on vahvistettava 
edelliseltä vuodelta maaliskuun 15 päivään mennessä ja annettava toiminnantarkastajille 
ennen maaliskuun 31 päivää.

Toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa huhtikuun 30 päivään mennessä.

Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

12 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kahden 
peräkkäisen vähintään kuukauden ja enintään 3 kuukauden väliajalla pidetyn kokouksen 
päätökset, joita on kannattanut vähintään 3/4 läsnä olevien äänistä.

13 §

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat, jollei sen hoidettavina olevista rahoista ja 
lahjoituksista ole muuta määrätty, käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä määrättyihin 
tarkoituksiin.


