VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT
1.

Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Veikkolan Veikot ry.
Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä seura.
Seuran kotipaikka on Kirkkonummi.

2.

Tarkoitus
Seuran tarkoituksena on toimia liikunta- ja urheiluseurana päämääränään
liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen. Seura
huolehtii, tukee ja kehittää jäsentensä urheilu- ja liikuntaharrastusta,
kilpailutoimintaa ja kulttuuri- ja nuorisotyötä sekä toimii näiden päämäärien
edunvalvojana.

3.

Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura edistää liikuntakulttuurin kehittämistä,
terveitä elämäntapoja, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta, valvoo liikunnan ja
urheilun etuja mm. liikuntapaikkarakentamisen alueella, järjestää
kuntoliikuntaa, valmennus-, harjoittelu-, kilpailu-, nuoriso-, koulutus-, kulttuuri-,
tiedotus-, julkaisutoimintaa ja muuta vastaavaa toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,
järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa
kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja kioski- ja
bingotoimintaa.

4.

Seuran jäsenyys
Seura noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäseneksi se on seuran
päätöksellä liittynyt.

5.

Seuran jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy ja
sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran
hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä
seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut seuran toimintaa.

6.

Jäsenen eroaminen
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on
tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut
näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun
asti.

7.

Jäsenen erottaminen ja kurinpitotoimet
Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet,
joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai
sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka on syyllistynyt
epäurheilijamaiseen toimintaan tai ei enää täytä laissa taikka seuran
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia
takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen
Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja
Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä [lisäksi: olympialajit ja
olympiakomitean jäsenliittojen seurat] sekä Kansainvälisen Olympiakomitean
antidopingsäännöstöjä.
Hallitus päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista
rangaistuksista. Tällöin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton
sääntöjä ja määräyksiä. Seuran sijasta kurinpitotoimista voi päättää lajin
kansallinen liitto säännöissään vahvistetulla tavalla.

8.

Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle
päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita
jäsenmaksuja.

9.

Hallitus
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) muuta

jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta
siten, että heistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisenä vuotena
jäsenten erovuoroisuus määrätään arvan perusteella.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus nimeää tarpeelliseksi katsottavat jaostot ja toimikunnat ja niiden
puheenjohtajat ja päättää seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin,
joissa seura on edustettuna.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden
puheenjohtajat
Vastata seuran taloudesta
Pitää jäsenluetteloa
Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta
varten
Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista
Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän
eduistaan
Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunniaja ansiomerkkien esittämisestä
Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme
viikkoa ennen kevätkokousta
Valita edustajat yhdistyksen kattojärjestöjen vuosi- ym. kokouksiin

10.

Seuran nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai joku
edellä mainituista yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämän hallituksen
jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

11.

Tilikausi ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
toimitettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa
ennen kevätkokousta hallitukselle.

12.

Seuran kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Seuran kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous lokajoulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta
täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä
yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa valitaan eniten ääniä saaneet.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
henkilövaalissa arpa.
Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat käsiteltäviksi kevät- tai
syyskokoukseen, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20
päivää ennen kokousta.

13.

Seuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista
vuorokautta ennen kokousta seuran jäsenlehdessä tai seuran
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

14.

Varsinaiset kokoukset
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat jäsenet, valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja
äänimäärät
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen.
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat jäsenet, valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja
äänimäärät
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
7. Päätetään seuran hallituksen jäsenten lukumäärästä
8. Valitaan seuraavaksi 2 toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten
keskuudesta hallituksen puheenjohtaja.

9. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten
keskuudesta hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Toisen
tilintarkastajan ja toisen varatilintarkastajan on oltava KHT- tai HTMtilintarkastaja.
11. Päätetään, missä lehdessä ja millä tavalla kutsut yhdistyksen varsinaisiin
ja ylimääräisiin kokouksiin julkaistaan
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Kokouksen päättäminen.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen (20) päivää)
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15.

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
tai seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

