
 Hämeenlinnan Paukku ry TOIMINTASÄÄNNÖT 

 1006844-7 
      
    7.3.2019 

Sivu 1 / 7 
 

 

Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 

1 § -  Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Paukku ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinnan 

kaupunki.  

Yhdistys on perustettu maaliskuun 2. päivänä 1961 ja siitä käytetään näissä säännöissä 

nimitystä seura. 

 Seuran kieli on suomi. 

 

Seuran tarkoitus ja sen toteuttaminen 

2 § - Seuran tarkoitus 

Seuran tarkoituksena on edistää kansallispeliämme pesäpalloa ja muuta 

liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen tai muu henkilö 

harrastaisi kilpailu-, nuoriso-, kuntoliikunta- ja seuratoimintaa edellytystensä ja 

tarpeidensa mukaisesti. 

3 § - Tarkoituksen toteuttaminen 

 Tarkoitustaan seuraa toteuttaa seuraavasti: 

1. Tarjoaa 

- kilpailutoimintaa 

- koulutustoimintaa 

- valmennus- ja harjoitustoimintaa 

- tiedotus- ja suhdetoimintaa 

- valistus- ja kasvatustoimintaa 

- kuntoliikuntaa 

- virkistystoimintaa 

 

2. Kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä 

kansalaisia. 

 

3. Kiinnittää ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-

alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkii 

omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten 

harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. 

 

4. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa 

toimintaansa varten tarpeellista irtainta omaisuutta ja kiinteistöjä. 
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5. Hankkii varoja toimintansa tukemiseen järjestäen huvitilaisuuksia, 

keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannus-, monistus- ja 

kioskitoimintaa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta 

urheiluvälineitä ja -asusteita. 

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan. 

4 § - Seuran jäsenyydet 

Seura on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (josta jäljempänä käytetään nimitystä SLU) ja 

lajiliiton Suomen Pesäpalloliiton PPL ry:n (josta jäljempänä käytetään nimitystä PPL) 

jäsen. 

 

Pesäpalloliiton jäsenenä seura noudattaa SLU:n ja PPL:n ja sen jäsenyhdistysten 

sääntöjä ja määräyksiä. 

 

Seuran jäsenet 

5 § - Seuran jäsenet 

 Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä. 

Varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan 

seuran, PPL:n sekä SLU:n sääntöjä ja määräyksiä. 

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja 

kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa 

suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöllä on 

puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. 

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua 

henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on 

elinikäinen. 

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä 

kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan 

arvo on elinikäinen. 

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 

6 § - Jäsenen eroaminen seurasta 

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tekee siitä kirjallisen ilmoituksen seuran 

johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä seuran kokouksessa 

pöytäkirjaan merkitsemistä varten.  

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen 

suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan 

kalenterivuoden loppuun asti. 
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7 § - Jäsenen erottaminen seurasta 

 Johtokunta voi erottaa seuran jäsenen, joka 

- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen 

- toimii sääntöjen vastaisesti 

- toimii seuran, SLU:n tai PPL:n tarkoitusperien vastaisesti. 

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettavaksi 

tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen 

erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on 

kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluttua vetoomuksen saatuaan. 

Ellei vetoomusta esitetä edellä mainituissa järjestyksessä, tulee erottamispäätös 

voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsotaan jäsen seurasta 

erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

 

Jäsenmaksut  

8 § - Jäsenmaksut 

Jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta 

päättää seuran syyskokous vuosittain. 

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä 

jäsen ainaisjäseneksi, jos jäsen on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 15 vuoden 

jäsenmaksut. 

Ainaisjäsen, kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapaa jäsenmaksuvelvoitteista. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.  

 

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 

9 § - Seuran varsinaiset kokoukset 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään 

maaliskuun ja syyskokous marraskuun aikana. 

 Johtokunta kutsuu kokouksen ja määrää paikan ja tarkemman ajan. 

Kutsu seuran kokouksiin on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta 

sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä. 
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10 § - Kevätkokouksessa ja syyskokouksessa käsiteltävät asiat 

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 

1. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima toimintakertomus päättyneeltä 

kaudelta 

2. Esitetään vahvistettavaksi edellisen tilikauden tilikertomus ja tilintarkastajien 

antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille 

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 

1. Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma 

2. Vahvistetaan tulevan kauden talousarvio sekä yleissuunnitelma tulevien vuosien 

toimintaa varten 

3. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan 

myös seuran puheenjohtajaksi 

4. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi johtokuntaan erovuoroisten tilalle uudet jäsenet 

sekä yksi (1) varajäsen 

5. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varatoiminnantarkastaja. 

Toiminnantarkastajien toimikausi on yksi (1) vuosi 

6. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet 

7. Valitaan edustaja PPL:n ja sen jäsenyhdistysten vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan 

johtokunnalle valtuudet valita edustajat em. kokouksiin 

8. Päätetään, missä sanomalehdessä seuran kokousilmoitukset julkaistaan 

 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on 

tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen 

kokousta. 

11 § - Seuran ylimääräinen kokous 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo se tarpeelliseksi tai 

kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt 

siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Kokouskutsussa on mainittava koollekutsumisen 

syy. 

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 

12 § - Pöytäkirjat 

Seuran, sen johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.  

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava 

sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. 
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Johtokunnan ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. 

13 § - Päätöksenteko, vaalit ja äänestäminen kokouksissa 

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jokin asian 

ratkaisemisessa ei näissä säännöissä toisin säädetä.  

Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa tapauksissa 

voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttäen. 

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella ja viisitoista (15) vuotta 

täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi (1) ääni. 

Valtakirjalla ei saa äänestää. 

 

Seuran hallinto 

14 § - Johtokunta 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa 

sekä edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. 

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi 

toimintavuodeksi valitut neljästä kuuteen (4-6) jäsentä sekä yhdeksi toimintavuodeksi 

valittu varajäsen. Johtokunnan jäsenistä on puolet tai lähinnä puolet vuosittain 

erovuorossa. 

Jos jäsen kesken toimintakauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran 

kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimintakaudekseen toisen, mikäli katsoo 

sen tarpeelliseksi.  

Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä 

ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat 

toimihenkilöt. 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan 

kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä 

heiltä vaatii kirjallisesti. 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. 

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti 

- toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana elimenä niin, että 

seuran tarkoitusten ja tavoitteiden mukaiset toiminnat 

toteutetaan suunnitelmien mukaisesti 

- olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti 
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- suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa 

seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti 

- vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat 

toimikunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä 

johtokunnalle vastuullisia tehtäviä 

- vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta 

- vastata SLU:n ja PPL:n sääntöjen ja ohjeiden seuralle antamista 

velvoitteista 

- vastata seuran kokousten antamista velvoitteista 

- pitää jäsenluetteloa 

- hoitaa seuran taloutta 

- hoitaa seuran tiedotustoimintaa 

- hyväksyä ja erottaa jäsenet 

- tarvittaessa valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt 

sekä sopia heidän eduistaan 

- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- 

ja ansiomerkkien esittämisestä 

- ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 

- luovuttaa tilit toiminnantarkastajan tarkastettavaksi vähintään 

kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta 

 

15 § - Toiminta- ja tilivuosi 

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

 

16 § - Seuran nimenkirjoitusoikeus 

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, 

johtokunnan jäsen tai varajäsen, kaksi yhdessä. 

Muita määräyksiä 

17 § - Alaosastot 

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa 

rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. 

 

18 § - Sääntöjen muuttaminen 

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on jätettävä kirjallisesti johtokunnalle, ellei 

johtokunta ole niitä omasta aloitteestaan suunnitellut. Johtokunta esittää sen 

lausuntoineen seuran kokoukselle.  

Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos päätöstä kannattaa läsnä olevien äänioikeutettujen 

jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistö. 
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Kokouskutsussa on mainittavat sääntöjen muutoksesta. 

19 § - Seuran purkaminen 

Seuran purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) kuukauden välein pidettävässä seuran 

kokouksessa ja tällöin tulee kummassakin kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) läsnä 

olevien äänioikeutettujen jäsenten antamista äänistä kannattaa purkamista. 

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta. 

20 § - Puretun seuran varojen luovuttaminen 

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-

alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen viimeisen 

kokouksen päätöksen mukaisesti. 

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 

21 § - Yhdistyslain noudattaminen 

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevia 

yhdistyslain määräyksiä. 

 

Nämä säännöt on käsitelty ja hyväksytty seuran kevätkokouksessa 7.3.2019. 


