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Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on O2-Jyväskylä ry. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä näissä
säännöissä Seuraksi.
Seuran kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2§

Toiminnan tarkoitus
Seuran tarkoituksena on toimia salibandyn erikoisseurana sekä edistää ja
kehittää jäsentensä salibandyn harrastusta.
Tarkoitustaan Seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen kilpailu- ja
harrastustoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja rakennuksia
sekä toimeenpanna asianomaisten luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräystä.

3§

Seuran jäsenet
Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö. Hakemus on tehtävä
kirjallisesti. Alle kahdeksantoista (18) vuotiaan henkilön jäsenyyteen vaaditaan
holhoojan suostumus.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.
Varsinainen jäsen on 18 vuotta täyttänyt jäsen.
Nuorisojäsen on 15 - 17-vuotias jäsen.
Lapsijäsen on viittätoista (15) vuotta nuorempi jäsen.

4§

Jäsenvelvollisuudet
Jäsen on velvollinen maksamaan Seuran vuotuisen jäsenmaksun ja
noudattamaan Seuran toimintasääntöjä sekä näiden toimintasääntöjen 12 §:ssä
mainittua Seuraohjetta.
Jäsen sitoutuu edellä mainittuihin velvoitteisiin Seuraan liittyessään.

5§

Jäsenen äänioikeus
Varsinaisella jäsenellä on puhevalta ja äänioikeus Seuran kokouksissa.
Lapsi- ja nuorisojäsenellä on ainoastaan puhevalta Seuran kokouksissa.
Seuran kokouksissa äänioikeuttaan saavat käyttää ainoastaan ne varsinaiset
jäsenet, jotka ovat maksaneet kokousta edeltävän Seuran kevätkokouksen
määräämän vuotuisen jäsenmaksun kokouksen alkuun mennessä.

6§

Jäsenrekisteri
Seuran jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Yhdistyslain 11 §:n
tarkoittamaa luetteloa kutsutaan näissä säännöissä jäsenrekisteriksi.
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Jäsenrekisteriin on merkittävä vähintään jäsenen täydellinen nimi ja yhteystiedot
sekä kotipaikka. Muista jäsenrekisteriin jäsenestä tallennettavista tiedoista
päättää hallitus.
Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua nimi- ja
kotipaikkatietoihin.
Jäsen on velvollinen itse huolehtimaan nimi-, yhteys- ja kotipaikkatietojensa
ajantasaisuudesta. Alle kahdeksantoista (18) vuotiaan edellä mainittujen tietojen
ajantasaisuudesta vastaa huoltaja. Muiden jäsenestä jäsenrekisteriin
tallennettavien tietojen ajantasaisuudesta vastaa hallitus.
Jäsenrekisteriä koskevan rekisteriselosteen laadinnasta ja ajantasaisuudesta
vastaa hallitus.

7§

Seuran jäsenmaksu
Seuran vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle
päättää Seuran kevätkokous.
Hallitus voi tarvittaessa alentaa jäsenmaksua. alentamisen edellytyksenä on,
että: maksun viivästyminen on johtunut maksuvaikeuksista, joihin jäsen on
joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi
pääasiallisesti ilman omaa syytään.

8§

Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
Seuran puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla siitä Seuran kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.
Eronneen jäsenen on maksettava eroamisvuoden jäsenmaksu.

9§

Seurasta erottaminen
Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä
on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Seuraan liittymällä
sitoutunut;
on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut Seuraa; tai
ei enää täytä laissa tai Seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja; tai
pelaajasiirron vuoksi siirtyy toiseen yhdistykseen.
Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus
selityksen antamiseen asiassa. Jäsenen on annettava selityksensä seitsemän (7)
arkipäivän kuluessa tiedoksiannosta.
Hallituksen on toimitettava jäsenelle tämän jäsenrekistereissä mainittuun
postiosoitteeseen kirjallinen tiedoksianto erottamispäätöksestä.

10§

Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Seuran puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee ensisijaisesti Seuran
syyskokous tai tarvittaessa Seuran ylimääräinen kokous.
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Seuran puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan erottaa tehtävästään Seuran
kokous.
Seuran puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava Seuran jäseniä.

11§

Hallitus
Seuran asioita hoitaa hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Seuran
puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja kolmesta (3)
kuuteen (6) Seuran kokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä. Hallitukselle
valitaan kahdesta (2) neljään (4) varajäsentä. Hallituksen varsinaisten ja
varajäsenten määrän on oltava koko hallituksen toimikauden ajan Seuran
syyskokouksen valitsema määrä.
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja muut tarvittavat hallituksen
toimihenkilöt.
Hallituksen puheenjohtajana toimii Seuran puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja.
Hallitus kokoontuu Seuran puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun
vähintään kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti Seuran
puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta vaatii tietyn asian käsittelemistä
varten.
Hallitus on päätösvaltainen, kun Seuran puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
lisäksi on läsnä vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä.
Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan, asian ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalissa
tasatuloksen tullessa asian ratkaisee arpa.
Hallituksen jäsenellä on oikeus syytä kertomatta erota hallituksesta ilmoittamalla
erostaan kirjallisesti hallitukselle.
Hallituksen jäsenen erottaa Seuran kokous.
Jos hallituksen varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan hallituksen
kokoukseen, on hänen itse pyydettävä varajäsentä sijaansa. Varajäsen ei saa
kieltäytyä ilman pätevää syytä.
Hallituksen toimintakausi on 1.11. - 30.10. välinen aika.

12§

Seuraohje
Hallitus laatii Seuran Seuraohjeen. Seuraohjeen hyväksymisestä päättää Seuran
kevätkokous.
Seuraohjeet ovat jäseniä sitovia näiden sääntöjen lisäksi ja ovat voimassa 1.6. 31.5. välisen ajan.
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Toiminnanjohtaja
Seuran toiminnanjohtajan valitsee hallitus. Toiminnanjohtajan voi erottaa
hallitus.
Toiminnanjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

14§

Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Seuran syyskokous tai tarvittaessa Seuran ylimääräinen kokous valitsee yhden
(1) tilintarkastajan sekä yhden (1) varatilintarkastajan.

15§

Tilikausi
Seuran tilikausi on 1.6. - 31.5. välinen aika.

16§

Tilintarkastus
Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolmenkymmentä (30)
päivää ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi
(2) viikkoa ennen vuosikokousta.

17§

Seuran nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat Seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai
toiminnanjohtaja, kukin yksinään.
Seuran hallitus voi määrätä henkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin.

18§

Pöytäkirjat
Seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat allekirjoittavat kokouksen
puheenjohtaja sekä sihteeri.
Hallituksen on pidettävä erillistä luetteloa niistä pöytäkirjoista, joissa ovat
päätökset jäseneksi ottamisesta sekä jäsenen Seurasta erosta tai erottamisesta.

19§

Seuran kevätkokous
Seuran kevätkokous on pidettävä 1.4. - 30.5. välisenä aikana hallituksen
määräämässä paikassa.
Kevätkokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu ilmoitetaan Seuran
virallisella internet -sivustolla.
Kokous on kutsuttava koolle enintään neljää (4) ja vähintään kahta (2) viikkoa
ennen kokousta. Kokouskutsun on sisällettävä kokouksen esityslista.
Kokouksessa on esitettävä:
1.

Seuran tulevan tilikauden toimintasuunnitelma; ja

2.

Seuran tulevan tilikauden Seuraohje.

Kokouksessa on päätettävä:
3.

Seuran tulevan tilikauden toimintasuunnitelman hyväksymisestä; ja

20150531_Toimintasäännöt.doc

SIVU 6/8

O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT

31.5.2015

4.

Seuran tulevan tilikauden Seuraohjeen hyväksymisestä; ja

5.

Seuran vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta; ja

6.

asiakirjakopioiden ja -otteiden maksuperusteista ja maksuista; ja

7.

Seuran puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkioista ja niiden
maksuperusteista; ja

8.

hallituksen jäsenten ja Seuran toimihenkilöiden palkkioista ja niiden
maksuperusteista; ja

9.

matkakorvausten ja päivärahojen maksuperusteista ja suuruudesta.

Kokouksessa on käsiteltävä:
10. kokouksen esityslistan sisältämät asiat ja muut kokouksessa esille
tulevat asiat.
Kokous on päätösvaltainen, kun se on näiden toimintasääntöjen mukaisesti
koolle kutsuttu.

20§

Seuran syyskokous
Seuran syyskokous on pidettävä 1.9. - 31.10. välisenä aikana hallituksen
määräämässä paikassa.
Syyskokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu ilmoitetaan Seuran virallisella
internet -sivustolla.
Kokous on kutsuttava koolle enintään neljää (4) ja vähintään kahta (2) viikkoa
ennen kokousta. Kokouskutsun on sisällettävä kokouksen esityslista.
Kokouksessa on käsiteltävä:
1.

kokouksen esityslistan sisältämät asiat ja muut kokouksessa esille
tulevat asiat.

Kokouksessa on esitettävä:
2.

edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase; ja

3.

edellisen ja kuluvan tilikauden toimintakertomus.

Kokouksessa on päätettävä:
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä tai tappion kattamisesta; ja
5. hallituksen ja toimihenkilöiden vastuuvapaudesta.
Kokouksessa on valittava:
6. Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja; ja
7. hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet; ja
8. tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja.
Kokous on päätösvaltainen, kun se on näiden toimintasääntöjen mukaisesti
koolle kutsuttu.
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Seuran ylimääräinen kokous
Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus.
Kokous on kutsuttava koolle enintään neljää (4) ja vähintään kahta (2) viikkoa
ennen kokousta. Kokouskutsun on sisällettävä kokouksen esityslista.
Kokous on kutsuttava koolle Seuran hallituksen niin vaatiessa, tai vähintään
yksikymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti tiettyä
tarkoitusta varten Seuran puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen
esittämisestä.
Kokouskutsu ilmoitetaan Seuran virallisella internet -sivustolla.
Kokous on päätösvaltainen, kun se on toimintasääntöjen mukaisesti koolle
kutsuttu.

22§

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