
TOIMINTASÄÄNNÖT 

  

  

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 

  

Yhdistyksen nimi on ___________ 

  

Yhdistyksen kotipaikka on ___________. 

  

Yhdistys on perustettu ___________ 

  

Yhdistyksen toimintakieli on ___________ 

  

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 

  

Seuran toiminta-alueena on Toiminnallinen urheilu. 

  

2 § Seuran tarkoitus 

Seuran tarkoituksena on edistää toiminnallista urheilua ja liikuntaa sekä niihin liittyvää 
kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja 
osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään 
yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 

  

3 § Tarkoituksen toteuttaminen 

 Tarkoitustaan seura toteuttaa: 



1 Tarjoamalla: 

-             kunto- ja terveysliikuntatoimintaa 

-             kilpaurheilua 

-             ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa 

-             tiedotus- ja suhdetoimintaa 

-             koulutustoimintaa 

2 Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan. 

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa  

Toimintansa tukemiseksi seura voi: 

-ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia          
irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai             
rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa 

-harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista        
elinkeinotoimintaa 

  

4 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8           
muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen           
aika. 

  

5 § Nimenkirjoittajat 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä sihteerin tai jonkun muun           
seuran hallituksen määräämän jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava          
täysi-ikäisiä. 

  

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous 

  



7 § Seuran jäsenet 

Seuran jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran           
sääntöjä ja päätöksiä. 

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä           
seura on 

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat          
noudattamaan lautakunnan päätöksiä. 

  

8 § Seurasta eroaminen 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen            
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä        
varten. 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. 

  

9 § Tilivuosi 

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

  

10 § Yhdistyksen kokoukset ja niiden koolle kutsumien 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä       
tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja      
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja         
muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja          
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen          
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse 

  

11 § Sääntöjen muuttaminen 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan         
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 



  

12 § Seuran purkaminen 

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä         
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta. 

  

13 § Seuran varojen luovuttaminen 

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen            
liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen       
mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. 

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 


