KPV:N JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT
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NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen, josta jäljempänä käytetään nimitystä seura, nimi on KPV:n Juniorit ry ja
kotipaikka Kokkolan kaupunki. Seuran virallinen kieli on suomi.
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TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Seuran tarkoituksena on toiminnallaan tukea ja edistää jalkapalloilun kehitystä
jäsentensä keskuudessa sekä kilpailu- että harrastustoiminnan muodossa
siten, että kilpailulliset ja kasvatukselliset tavoitteet ovat tasapainossa, sekä
auttaa kotia kasvattamaan yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti
tasapainoisia kansalaisia.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kilpailuja, koulutus- ja
valmennustilaisuuksia sekä kasvatus- ja valistustilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi seura järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia, keräyksiä, arpajaisia
bingotilaisuuksia. Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Seura voi harjoittaa julkaisutoimintaa,
ravitsemusliikettä ja urheiluvälinekauppaa. Seuran tarkoituksena ei ole voiton ja muun
välittömän edun hankkiminen itselleen tai jäsenilleen.
Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.
Seura on Suomen Palloliitto ry - Finlands Bollförbund rf jäsen ja noudattaa liiton sääntöjä
ja määräyksiä.

3

JÄSENET
Varsinainen jäsen
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä henkilö, joka
sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Kunniajäsen
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua
henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.
Kunniapuheenjohtaja
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran
puheenjohtajana vähintään viisi (5) täyttä kautta toiminut henkilö, joka on erittäin
huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajia voi olla yhtä aikaa
useampia.
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Kannattajajäsen
Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen
yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen
kannattajajäsenmaksun.
Kannattajajäsenillä on seuran kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa.
Ainaisjäsen
Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta ja nimetä jäsen
ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä
vähintään kaksikymmentä (20) vuotta tai hän on suorittanut kertakaikkisena suorituksena
kahdenkymmenen (20) vuoden jäsenmaksut tai hän on tehnyt seuralle huomattavia
urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.
Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
Seuran jäsen (varsinainen jäsen, ainaisjäsen, kunnia- tai kannattajajäsen tai
kunniapuheenjohtaja) on oikeutettu eroamaan seurasta seitsemän (7) päivän kuluttua siitä
lukien, kun hän on siitä kirjallisesti ilmoittanut seuran hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittanut eroamisestaan seuran kokouksen pöytäkirjaan. Eroava
jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät
velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun.
Seuran jäsen (varsinainen jäsen, ainaisjäsen tai kannattajajäsen) voidaan hallituksen
päätöksellä erottaa seurasta, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen taikka,
jos hän toiminnallaan seurassa tai sen ulkopuolella estää seuran päämäärien toteuttamista
taikka vahingoittaa sen mainetta.
Seuran kunniajäsen tai kunniapuheenjohtaja voidaan erottaa seuran kokouksen
päätöksellä, jos hän toiminnallaan seurassa tai sen ulkopuolella estää seuran päämäärien
toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta.
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava
tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle neljäntoista (14) päivän kuluessa kirjallisen
erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä.
Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan
asian esille siinä seuran kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus
seuran hallitukselle on tehty.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.
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LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Jäseniltä kannettavien liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää
seuran syyskokous.
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HALLITUS
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuuden hoidosta huolehtii ja
vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) muuta
jäsentä.
Hallituksen muiden jäsenten kuin puheenjohtajan toimikausi on kaksivuotinen ja
hallituksesta on vuorovuosin erovuorossa enintään puolet hallituksen jäsenistä.
Erovuoroinen hallituksen jäsen voidaan seuran kokouksessa valita uudelleen seuran
hallitukseen.
Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus
valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti
sitä heiltä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa.
4. Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät
suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.
5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. Vastata Suomen Palloliitto ry:n sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista
velvoitteista.
7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
8. Pitää jäsenluetteloa.
9. Hoitaa seuran taloutta.
10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
12. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja sekä sopia heidän
eduistaan.
13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien
esittämisestä.
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14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta.
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SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä.
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TILIKAUSI
Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.12. – 30.11. välinen aika.
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KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen
kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jossakin
paikkakunnalla ilmestyvässä sanoma- tai paikallislehdessä tai on oltava esillä vähintään
kahden (2) viikon ajan seuran omilla internet -sivustolla tai kirjallisella ilmoituksella tai
sähköpostiviestillä henkilökohtaisesti jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta.
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SEURAN KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalishuhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkan ajan määrää
hallitus.
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
yksi kahdeskymmenesosa (1/20) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä vähintään kahden (2)
kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle
kutsuttava.
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä
hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.
Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä
alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.
Seuran, hallituksen ja eri urheilumuotoja edustavien jaostojen kokouksissa on pidettävä
pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava
sekä valittujen pöytäkirjatarkastajien tarkastettava. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat
tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella
viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla
kannattajajäseniä lukuun ottamatta on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian
ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin määrätä.
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Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se
mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
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VUOSIKOKOUKSET
Kevätkokouksessa käsitellään
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus, todetaan läsnäolijat ja
äänioikeutetut jäsenet
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien lausunto ehkä antaa
aihetta
Käsitellään hallituksen ja jäsenten 9§:n mukaisesti vireille panemat asiat
Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus, todetaan läsnäolijat ja
äänioikeutetut jäsenet
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi seuran täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
seuran puheenjohtaja
Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi seuran täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa
urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
Valitaan edustajat Suomen Palloliiton ja sekä Suomen Palloliiton KeskiPohjanmaan piirin vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet
henkilöiden nimeämiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
Käsitellään hallituksen esittämät ja jäsenten 9§:n mukaisesti vireille panemat
asiat
Kokouksen päättäminen
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SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen
saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4)
ääntenenemmistön kannatus kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden (1) kuukauden
väliajoin pidettävässä kokouksessa.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava toiminta-alueen
liikuntakasvatuksen edistämiseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen
mukaisesti. Pesänselvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisterille.

12

MUUT MÄÄRÄYKSET
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain
määräyksiä.

KATSELMOINTI
- Säännöt viimeksi hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 19.12.2018
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