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Nimi, kotipaikka, perustamisaikå ja kieli
Yhdistyksen nim on
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kuun 3

päivänä vuonna

1977 ja stitå käytetään nåissä såännörssä nimrtystä seura
Seuran kteli

on

Suomi

Seuran toiminta-alUeena
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On koko maa, Suomi

Seuran tarkoitus

on

edrstaa rkuntaa Ja muuta siihen lilttyvää
kansalaistormrntaa seuran toirnrnta-alueella siten etlå enlarsrsta lahtökohdista
olevilla henkilöiliä on mahdollrsuus harrastaa kunto- la terveyslrikuntaa kilpa- ja
huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvåä yhdistystoimintåa edellytystensa ja
J.rha /1Äne. mL
'L:ica<t
Seuran tarkoiluksena
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Tarkoituksen toteuttaminen

(Yl iv i iva a ta i poista tarpeettom at vai htoeh dot)

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

l

-

Tarloamalla
kunto- ja terveysliikuntaa
kilparlutoimintaa
harlo tus- Ja valmennusloimintaa
ohjaustormrntaa

z

2

3
4

liikuntatoimintaa erl ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään
erilaisille ihmisille
m!uta vastaava loimrntaa. jonka tavoitteena on ediståä kansalaisten fyysrstä
Ja henkistä toiminiakykyisy!'ttä Ja hyvinvolntia
tiedotus- ja suhdeloimrntaa
koulutustoirnintaa
Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomlrksilla Ja aloilteilla viranomaisten ja rnuiden
yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttåmalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjottusparkkojen la -vällneiden hankkimiseen Ja hoitamiseen
HarloittamallaJulkarsuloimintaa

Edis€mellä liikunnan avulla tasa-arvoa ia suvaitsevaisuutta sekä iukemalla
kulttuurien rnoninaisuutta ia ympäristön kestävää kehttysta

Toimintansa tukemiseksi seura voi
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-

ottaa vastaan lahjoituksia la testamentteJa omlstaa tolmintaanså varten tarpeellisia klinteistölä sekå

-

hankkia varoja Järjestäen huvF la tanssitilaisuuksia kerayLsra Ja arpaiaisia
omrslaen Ja yiläprtäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- la monistustolmintaa majoitus- ja ravitsemusliiketta Ja blngotoimtntaa sekä vällttäen
iäsenilleen voiltoa tavoittelematta urheiluvallneitä la -asusteita.

Seuran jäsenyys
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöiå Joiden jäsenena se on
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Seuran,iåsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksl vol johtokunta hyväksyä henkilön, loka sitoutuu
noudattamaan seuran såäntoiä ia päätöksiä.
Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön ioka
on erittåin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa Kunniajåsenen arvo on
elinikåinen.

Kunniapuheenjohtalaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohiajana
ansrokkaasti toimineen henkilön. Kunnrapuheenjohlaian arvo on elinikäinen
Kannattajaläseneksi voi seuran Johtokunta hyväksyå yksltyisen henkilön tai oikeuskelpolsen yhteisön joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikksen kannattajajäsenmaksun Kannattalajäseneilä on puhe- mutta ei aänroikeutta seuran kokouksissa

3
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Seurasta eroaminen
Jäsenellä on orkeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirlallisestl johtokunnalle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamaila erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan
merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksr het, kun ilmoitus on tehty. mutta eroava jäsen on velvollrnen suonttamaan maksunsa sekä muut näiden
sääntöten edellyttåmät velvortteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti

7

S

Jäsenen eronneeksi katsominen
Johtokunia voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta. jos jäsen on jåttänyt kuusr
kuukautta sitten erääntyneen iäsenmaksun maksamatta

IS

Jåsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Johtokunta voi erottaa Jäsenen. los tärnä on Jattanyt eraäntyneen lesenmaksunsa
maksamatta. muuten er täytä näiden såantöjen mukaisia velvollisuuksiaan tormrl
vastoin seuran tarkoitusta tai toimii lörkeästj vastoin urheilun eettrsra periaatteita

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen
Antrdoprngtoimrkunta ADT ry.n vahvistamaa antidopingsåånnostöå )a
Kansainvålisen lajilriton antidopingsäånnöstdlä !isäksi: olympialåjit ja
olympiakomitean jäsenliittojen seuratl sekä Kansainvälisen Olympiakomitean
antidopingsäännöstojä

(Lisåys, ionka voi yliviivata tarpeettomana)
Dopingrikkornukset la seuran Jäsenelle nirstä määrältävät seuraamukset on
määrätty edelle mainituisså antidopingsäännöstörssä
Dopingrikkornuksia ovatl
Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käylöstä urheilijan elimistöstä
otetussa näytteessä
Kielietyn aineen tai menetelmän käyttö tar kättön yritys
Kieltäi,tyminen dopingtestistä
Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
Doprngtestrn manipulointi
Dopingaineiden hallussåpito
Dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen
Dopingin edistämrnen
Dopingrikkomuksesta voidaan måaråtä seuraamuksena:
Krlparlutuloksen mitätörnti
Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
Urheilun toimintakielto
Kirjållinen varoitus
Seuran jäsen voi joutua korvaamaan doprngrrkkomuksella aiheuttamansa vahlngon
seuralle Ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajrliitolle.
Urheilun eettisten periaatteiden vastaista torminlaa on

4

Urherlulle vreraiden alneiden käytto
Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai kaytön edrstämrnen
" Julkinen harntsevä esiintymrnen alkoholin vaikutuksen alaisena
. Tupakan tupakkaluotteiden käytön yhdisiäminen urheilutilanteisiin
Ja

'

ja

harloitustilanteessa
käyttäytymlnen kjlpailu.Epäasiallinen
ja
epäasrallinen arr'ostelu
Väkivalta, törkeå kielenkäyltö

tuomarin

harhautus ia muu sääntökikkallu
Urheiluhurjaus

. Kilparlutiian tai -vällnetden manlpulolntl
'TLlo(ststa etukaleen soP m,re1
Vedonlyönt'
* Vedonlyönti omasta kilParLusia
LahJonta

'

Tuomareiden kilpakumppaneiden. valmentajlen

tai

tormrtsloiden

låhjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksl

SJkLp-olilen harnta

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesla toiminnasta on seuraamuksena
lajilliton määräämä rangaistus sen mukaan kuln liiton säännöissä tal
kilparlusäännöissä määrätään. kuitenkin enintään kahden vuoden toirnintakielio.

Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista Ja nilden yhteydessä annettavrsta rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liton sääntöJa
Ja määråyksiä
Kansallrnen lalrlritto, ta sen asemesta, tai sen lisäksl Kansarnvålrnen lalililtto vor
päättää seuran jasenelle dopingrikkomuksesta maärättavästä seuraamuksesta ja
muista kurinpitotormista edella mainituissa antrdopingsäännöstölssa. saanrlöissä ja
säänlöjä alemmanaste sissa maåråyksissä vahvistetulla taval a

Päatös tulee voimaan hetr la sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon vlrsr
päivää sen lälkeen, kun päätös on lähetetty srlle kiriatussa kirjeessa
Eroletulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suoritlamiaan maksula
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Liittymis- ia jäsenmaksut
Varsinaisrlta jäseniltä kannettavren Irllyrnis- la jäsenmaksulen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta paällää vuosittain seuran syyskokous. K!nnialasenlta ja ,(Jn'1rapuheenrohlalalta ei pentå naksLja
Johtokunnaila on oikeus vapauttaa jasen jäsenmaksujen suorittamisesta seka
nimetä jäsen arnaisjäseneksr. los

lYliviivaa tai poista tarpeettomat vaihtoehdot)

5

hän on suorittanut liittymis- la Jäsenmaksut la ollut seuran jäsenenä vähintään

20

vuottå

vuoden Jäsenmaksut
on suorittanut kertakaikkisena suorituksena
tal
on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisra. taloudelIsra tai muiia palveiuksia

-j!L

Ainaisläsen on vapaa läsenmaksuvelvollsuuksrsta.
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Seuran varsinaisetja ylimääräiset kokoukset

Seufa prtää vuosittarn kaksi varsinaista kokousta joista kevätkokous pidetään
helrnFhuhtrkuussa la syyskokous loka-loulukuussa Kokouksen paikan la

tarkemman ajan määrää johtokunta

Kutsu varsinaiseen Ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vahintään
14 påivää ennen kokousta
\Yl ivi iva a ta i poista tarpeettom at v aihtoeh dot)

sanon'ralehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä
tai
kir.jallisena rlmortuksena Jesenrlle
tal
seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä rlmoituksella.
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Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

1
2

Avataan kokous

3
4
5

TodetaanlasnaolevataaliorkeLrtetLrtläseret

6
7

Valitaan kokoukselle
puheenlohtaja
sihteeri
kaksi pöytäkirlan tarkastaiaa
ääntenlaskUat

a)
b)
c)
d)

Todetaan kokouksen la{llisuus la oäätösvaltarsuus
Esitetään lohtokunnan laatima vuosrkeftomus ja tilinpäälös sekä trlintarkastajren antama lausunto
Pääteiään trlinpäätöksen vahvrstamrsesla la vastuuvapauden myöntämrsestä

johtokunnallela muille vastuuvelvollisille

Käsiteiläan muut kokouskutsussä marnrtul asrat

B

Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat

1
2

Avataan kokous

3
4
5

Todetaanläsnäolevatäänioikeutetutjasenet

Valitaan kokoukselle
puheenJontala
sihteeri
kaksi poytäkrrjan tarkastajaa
ääntenlaskijat

a)
b)
c)
d)

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltarsuus

Päätetään mrtkä liikunta-

ia

ufheilulaiit ovat seuran ohjelrnassa tulevana

tormrkautena

6
7
8
9
0

VahvistetaantormrntasuunnltelmaJatalousarvro

1

Valitaan johtokunnan

11

Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa Ja vastaava mäåra varat;lintarkastajra

12

Paåtetäan seuran edustajista niihin Järjestöihin la yhteisöihrn joissa seura on
lesenenä

Påätetään jäsenyydestä murssa järjestöissä ja yhteisöissä

Vahvrstetaanliittymjs- jesen-jakannattajajasenmaksujensuuruus

Valrtaan Jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja loka toinen vuos
m

uut läsenet Jå.r/efaFreeBef erovuorotsten trlal le

13 Käsitellään muut kokouskutsussa
14 Päätetään kokous

mainitut asial

Asioista. joita seuran jäsenet haluavat keväl- tai syyskokouksen käsiteltäviksi. on
tehtäva lohtokunnalle kirlallinen esitys viimeistään 30 päivåå ennen kokousta
12
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Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylmaaräinen kokous prdetäan silloin kun lohtokunta katsoo sen tarpeelllseksi, seuran kokous nirn päättää tai kun vähintään yksl kymmenesosa seuran
åånioikeutetuista Jäsenista on jonkin maarätyn asran takia tehnyt siitä lohtokunnalle
kirjallisen esityksen Ylimääreisen kokouksen kutsussa on mainittava asra. Jonka
vuoksi kokous on koolle kutsuttu

7

Ylimääräinen kokous on pidettävå våhintään kahden kuukauden kuiuessa sirtä.
kun läsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen
13S

Pöytåkirja
Seuran, sen johtokunnan Jaostojen Ja vaIokuntien kokouksissa on pidettäva pöytäkirjaå. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajän ja sihteerrn
allekirloiiettava seka valittujen tarkastajien tarkastettava
Johtokunnan. Jaostojen la valiokuntien poytäkirjat iarkistetaan heti tai seuraavassa
kokouksessa

14S

Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide. lota on kannattanul yli puolet annetuista
äänistä. Henkilöasrat ratkaistaan slten että eniten ääniä saaneet valrlaan Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaall ratkaistaan arvalla Murssa asioissa se
rnielipide voittaa, Johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt Kaikrssa kokouksissa
suontetaan vaadrttaessa ääneslys sulleliuja lippuja käyttämä11ä
Jokaisella hittymrsmaksunsa Ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitolsta vuotta täyttäneellä varsinaisella Jäsenellä kunnialäsenella ja kunnlapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä. kannattajajeseniä lukuun ottamatta, on yksi
ääni Valtakrrlalla ei saa ääneståä.

15 S

Seuran hallinto
Seuran toimintaa Ja taloutta hoitaa johtokunta, lohon kuuluu kahdeksr tormintavuoja kahdeksi loimintavuodeksi
10
jäsentä
Johtokunnan jäsenistä la.rar"fåseft€++tuolet
on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerraila eroaa ouolet arvan oerusteeila

deksi välittu puheenjohtaja

ja-:*araid3eatä

valitut

(Yliviivaa tai poista vapaavalintainen lisäys)i Johtokuntaan valitaan sekä miehiä
että naisla. ellei erityisiä syitä ole.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan Johtokunta valrtsee lrsäksi sihteerin, taloudenhoitajan Ja muut tarvrttavat toimihenkrlöi, jotka voidaan valrta
myös lohtokunnan ulkopuolelta

Johtoki]nta kokoontuu puheenjohtajan tar hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusla, kun he katsovat sen tarpeel|seksi tai kun puolet johtokunnan
tasenistå kirjallisesti sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtala la hänen lisäkseen vähintään puo{et sen jäsenistä on saapuvil-

Johtokunnan tehtävänå on erityisesti

1
2
3
4
5
6
7
8
I
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Jollaa,a kehrttaa seJral loirn,ntaa
Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät seka niiden puheenjohtalat

Vasiata seuran taloudesta
Pitää läsenluetteloa

Tehda seuran torm'ntakenonus ta trlrnpaäros
Tehdå toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimrntavuotta varlen
Hoitäa seuran tiedotustoimlntaa
Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää läseniä koskevista kurinpitotoimista

10

Valita la erottaa seuran palkatut loimihenkilöt sekå sopia heidän eduistaan

11

Paättää seuran ansiomerkkien myöntamisesta
merkkien esittämisestä

12
13
16

Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

ja muiden kunnia- ja

ansro-

Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, Joita seuran etu vaatii
Luovuttaa trlit trlintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta.

Tilivuosi
Seuran torminta- la tllrvuosi on kalenteflvuosl
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Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräärnän lohtokunnan Jasenen tai lorrnihenkilön kanssa. Nimenkirjoitlajien on oltava täysFikäisiä.
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Jaostot
Jaostot voivat päätlää sisäisestä torminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa Jaoston tekemat oikeustoirnet.
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Säåntöjen muuttaminen

I
Näiden sääntölen muut'tamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen ne!äsosan enemmistöllä annetuista åenista Kokouskutsussa on rnainiltava säänlöjen
muunamrsesla
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Seuran purkaminen
Seuran purkamrsesta päättää seuran kokous vähintään kolmen nellasosan enemmistöl1ä annetuista äänistä. Kokouskutsusså on mainittava efikseen seuran purkamisesta
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Seuran varoien luovuttaminen
Jos seura on päatetty purkaa sen varat on luovutettava lohonkin seuran tormtntaalueen liikuntakasvatusta edlstävaän tarkoitukseen purkam sesta päättäneen kokouksen päätöksen mukarsestr. Pesänselvitysmiehina toimivat kokouksen valltse
mat henkilöt
Seuran purkamisesta on ilmojtettava yhdistysrekisterlin.
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Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenorkeudet säilyvat

