
  

           Keuruun Naisvoimistelijat ry:n 

       SÄÄNNÖT 

 

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on Keuruun Naisvoimistelijat ry, josta käytetään epävirallisesti lyhennettä 

KNV ja sen kotipaikka on Keuruun kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä 

nimitystä seura. 

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu  

Seuran tarkoituksena on tarjota laadukasta, monipuolista ja ihmisläheistä voimistelua ja 

liikuntaa eri ikäisille. Antaa sosiaalista hyvinvointia, miellyttäviä elämyksiä ja eväitä 

elämään. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura 

− järjestää voimistelu- ja liikuntaharjoituksia 

− järjestää koulutustoimintaa 

− järjestää tapahtumia 

− tekee yhteistyötä kaupungin, liikuntaseurojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

 

3 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä 

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:n, jota näissä säännöissä sanotaan 

liitoksi.  

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää seuran vuosikokous. Seura ja seuran 

jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden yhdistysten sääntöjä, joiden jäsenenä seura on. 

 

4 § Seuran jäsenet 

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä 

ja päätöksiä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Seuran jäsenet suorittavat 

vuosikokouksen päättämät jäsenmaksut. Jäsenmaksu maksetaan seuraan liityttäessä. 

Jäsenmaksu kattaa toimintakauden (1.7.-30.6.) pituisen ajan. Seuran toimintaan 

osallistuvalta jäseneltä voidaan lisäksi periä toimintamaksu. Hallituksella on oikeus 

myöntää yksittäiselle jäsenelle jäsen- ja/tai toimintamaksun alennus tai vapautus 

perustelluista syistä enintään toimintavuodeksi kerrallaan. Perusteltuna syynä voidaan 

pitää työttömyyden, eläköitymisen, sairauden tai muun näihin rinnastuvan taloudellisen 

tilanteen heikentymistä. Lisäksi ohjaajat, hallituksen jäsenet ja muut hallituksen nimeämät 

vastuuhenkilöt voidaan vapautta jäsen- ja/tai toimintamaksuista. Päätös on kirjattava 

hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. 

Äänioikeutettuja ovat 13 vuotta täyttäneet jäsenet. 

Seura voi antaa ansioituneille henkilöille kunniajäsenen arvonimen hallituksen tekemän 

ehdotuksen perusteella. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksu- eikä 

toimintamaksuvelvollisuutta. 

Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, 

joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. 

Kannattajajäsenellä ei ole seurassa äänioikeutta eikä oikeutta jäsenetuihin. 



 

5 § Seurasta eroaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä 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 edellyttämät velvoitteet kuluvan 

toimintakauden loppuun asti. 

 

6 § Jäsenen erottaminen ja kurinpitotoimet 

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen toimintamaksunsa 

maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan 

liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti 

vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja 

jäsenyyden ehtoja. 

 

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan: 

- seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä 

- niiden yhdistysten, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita 

määräyksiä ja päätöksiä 

- urheilun eettisiä periaatteita 

- kulloinkin voimassa olevaa kansallista ja kansainvälistä antidopingsäännöstöä ja 

kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen 

olympiakomitean antidopingsäännöstöä 

- päihteettömyyttä toiminnan aikana 

- toimintatapoja, jotka eivät ole seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää 

missään muodoissa riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus 

- rasismista vapaata käytöstä seurassa ja sen ulkopuolella 

 

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista 

rangaistuksista. Asianomaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä. 

Kurinpitotoimia ovat keskustelu asianomaisen kanssa, varoitus, sakko, jäsenoikeuden 

määräaikainen rajoittaminen, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta. 

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle 

kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön. 

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti kun sen katsotaan tulleen asianomaisen 

tietoon. 

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty 

edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. 

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle 

suorittamiaan maksuja. 

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä 

järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen 

kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään. 

 

7 § Hallitus  

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 

kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Hallituksen 



toimikausi on vuosikokouksen välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

 

8 § Hallituksen tehtävät  

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 

- johtaa ja kehittää seuran toimintaa  

- hoitaa seuran omaisuutta ja taloutta  

- kutsua koolle seuran kokoukset, valmistella asiat niihin sekä täytäntöön panna 

kokousten päätökset 

- hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 

- pitää jäsenluetteloa 

- tehdä seuran tilinpäätös ja toimintakertomus tilikauden ajalta  

- laatia ja lähettää liittoon sen vaatima vuositilasto  

- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- 

ja ansiomerkeistä 

- valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän eduistaan 

- suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet 

- ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 

 

9 § Seuran nimen kirjoittaminen  

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.  

 

10 § Tilikausi ja toiminnantarkastus  

Seuran tili- ja toimintakausi on 1.7. – 30.6.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 

toiminnantarkastajalle viimeistään viikko ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee 

antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta hallitukselle.  

 

11 § Seuran kokoukset  

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elo-

joulukuussa.  

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista 

jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on 

pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 

pitämisestä on esitetty hallitukselle.  

Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.  

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, 

jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella 

äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 



vaaleissa kuitenkin arpa.  

 

12 § Seuran kokousten koollekutsuminen  

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään kahdeksan (8) päivää 

aikaisemmin ilmoittamalla siitä seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä 

tai jäsenkirjeessä. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

Seuran ylimääräisissä kokouksissa tiedotustapa ja –aika ovat samat kuin seuran 

varsinaisessa kokouksessa.  

 

13 § Vuosikokous  

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. kokouksen avaus  

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto  

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja 

toimintamaksun suuruus  

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat  

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

11. päätetään kokous 

 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 

sisällyttää kokouskutsuun.  

 

14 § Toiminnan tukeminen  

Toiminnan tukemiseksi seura voi  

- järjestää kursseja, kilpailuja ym. voimisteluun ja liikuntaan liittyviä tapahtumia  

- välittää jäsenilleen liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita 

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 

- omistaa ja hankkia omaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.  

 

15 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen  

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa 

kokouksessa, joista toisen on oltava seuran kokous, 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.  

 

 



16 § Yleisiä määräyksiä  

Paitsi sitä, mitä nämä säännöt sisältävät, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain 

määräyksiä. 

 

 
Yhdistyksen säännöt on vahvistettu vuosikokouksessa 31.8.2021 

Sääntömuutos hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 21.10.2021 


