YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
2. SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että
mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja
tavoitetasoilla.
3. TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
– järjestämällä voimistelu- ja liikuntaharjoituksia niin harrastus kuin kilpatasolla sekä
koulutus- ja kilpailutoimintaa
– hankkimalla välineistöä ja materiaalia.
– järjestämällä näytöksiä, juhlia ja muuta vastaava toimintaa.
– vaikuttamalla kotipaikkakunnallaan liikunnan – ja terveyden edistämiseen sekä
liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin.
– monipuolisella tiedottamisella ja verkostoitumalla.
4. TOIMINNAN TUKEMINEN
Toimintansa tukemiseksi seura voi:
– harjoittaa julkaisutoimintaa.
– välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita.
– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
– järjestää liikuntatempauksia, varainkeräyksiä ja arpajaisia.
5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA
Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.
6. SEURAN JÄSENYYS
Seuran jäseneksi voi liittyä maksamalla kevätkokouksen päättämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi
olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.
Seuralla on sekä toimivia että kannatusjäseniä. Kannatusjäsenet voivat olla vuosi- tai
lahjoittajajäseniä.

Seura voi kutsua varsinaisessa kokouksessa tekemällään päätöksellä kunniapuheenjohtajaksi
seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on
elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7. HARJOITUSMAKSUJEN KERÄYS
Varsinaiseen harrastustoimintaan osallistuvilta voidaan periä harjoitusmaksuja.
8. SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
9. SEURASTA EROTTAMINEN
Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka ei täytä sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia tai
toimii seuran tai liiton sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti.
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen lähettämällä valituskirjelmän seuran
johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
10. SEURAN KOKOUKSET
Seuran toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Seura järjestää toimintakausittain kaksi varsinaista
kokousta. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous pidetään toukokuun
loppuun mennessä.
Johtokunta kutsuu seuran kokouksen koolle ilmoittamalla siitä vähintään 8 päivää aikaisemmin
seuran internet-sivuilla ja toimiston ilmoitustaululla tai sähköpostitse jäsenille. Kokouskutsussa on
huomioitava yhdistyslain 24 pykälän määräykset.
Seuran ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten
johtokunnalta vaatii. Kokouskutsutapa ja – aika ovat samat kuin varsinaisessa kokouksessa.

11. ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– Avataan kokous.
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
– Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
– Esitetään seuran toimintavuosikertomus.
– Esitetään edellisen toimintakauden tilit ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan niistä antama
lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
– Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
– Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.
– Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta
johtokunnalle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava.
– Päätetään kokous.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– Avataan kokous.
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
– Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
– Päätetään jäsenmaksujen suuruus.
– Vahvistetaan tulevan toimintakauden suunnitelma talousarvioineen.
– Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle toimintakaudelle.
– Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
– Nimetään johtokunnan toimihenkilöt tehtäviinsä.
– Valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varahenkilö.
– Johtokunnalle annetaan valtuudet valita edustajat kokouksiin, joihin seuralla on oikeus lähettää
edustajia.
– Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.
– Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta
johtokunnalle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava.
– Päätetään kokous.
Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta
yhdistyslain 27 pykälän 3 kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan
arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12. SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN
Seuran toimintaa johtaa sen lainmukaisena hallituksena kevätkokouksen valitsema johtokunta.
Johtokunnan muodostavat yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi
toimintakaudeksi kerrallaan valitut, vähintään 6 ja enintään 12 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä
kolmannes on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan.
13. JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan
kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kaksi johtokunnan jäsentä niin vaatii. Johtokunta on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heihin
luettuna, ovat läsnä.
Johtokunnan tehtävänä on:
– edustaa seuraa
– johtaa seuran toimintaa
– hoitaa seuran omaisuutta ja taloutta
– kutsua koolle seuran kokoukset, valmistella asiat niihin sekä panna täytäntöön kokousten
päätökset.
– pitää jäsenluetteloa
– rekrytoida ja kouluttaa ohjaajia
– tehdä toimintakausittain seuran tilinpäätös
– laatia ja lähettää liittoon vuositilastot
– päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia – ja
ansiomerkeistä
– sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet
14. SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Seuran nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai
toiminnanjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai johtokunnan myöntämän seuran
toimihenkilölle henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden kanssa.
15. SEURAN TILINTARKASTUS
Seuran tilit päätetään toimintakausittain. Johtokunnan on jätettävä tilit toiminnantarkastajalle tai
tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen syyskokousta. Toiminnantarkastajan tai
tilintarkastajan tulee antaa tarkastuslausuntonsa johtokunnalle viimeistään kahta viikkoa ennen
syyskokousta.

16. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen
hyväksytyksi, saatava kaikista äänestyksessä annetuista äänistä kolme neljäsosaa (3/4). Muutos on
ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava
kokouskutsussa.
17. SEURAN PURKAUTUMINEN
Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyissä
kokouksissa, joista toinen on varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi saatava
molemmissa kokouksissa kaikista äänestyksessä annetuista äänistä kolme neljäsosaa (3/4). Seuran
purkaminen on kokouskutsussa ilmoitettava.
Jos seura purkaantuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat johonkin paikalliseen liikuntakasvatusta
ja/tai terveyden edistämistä edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen
päätöksen mukaisesti.
18. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Paitsi sitä, mitä nämä säännöt sisältävät, noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.

