
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKKELIN KILPA-VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT 

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

1. Yhdistyksen nimi on Mikkelin Kilpa-Veikot ry. 

 

2. Yhdistyksen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. 

 

3. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi. 

 

2§ Seuran tarkoitus, tarkoituksen toteuttaminen ja toiminnan tukeminen sekä jäsenyys 

yhdistyksissä tai järjestöissä 

 

1. Seura on urheiluseura. 

 

2. Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että 

mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua 

edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 

 

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi järjestää jäsenilleen koulutus-, valmennus-, 

harjoittelu- ja kilpailutoimintaa. 

 

4. Toimintansa tukemiseksi seura voi periä järjestämissään harjoituksissa ja kilpailuissa 

pääsy- ja ilmoittautumismaksuja. Lisäksi se voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja 

sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Seura voi 

omistaa toimintatarkoituksensa toteuttamiseksi tarpeellisia arvopapereita tai muuta 

omaisuutta sekä harjoittaa toimintansa rahoittamiseksi julkaisutoimintaa, kioskikaupan ja 

myyjäisten pitoa sekä järjestää juhlia, huvitilaisuuksia ja talkootoimintaa. 

 

3§ Seuran jäsenet 

 

1. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu 

noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. 

 

2. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja 

kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa 

suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. 

 

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen seurasta 

 

1. Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi seuran kokouksen pöytäkirjaan. 

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

suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut näitten sääntöjen mukaiset ja seuran päätösten 

edellyttämät velvoitteet kulumassa olevan toimintavuoden loppuun asti. 

 



2. Seuran kokous voi johtokunnan esityksestä erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on 

laiminlyönyt seuran päätösten mukaisten jäsenmaksujen, ilmoittautumismaksujen tai 

muitten jäsenelle kuuluvien velvoitteiden suorittamisen, tai mikäli sen jäsen rikkoo lakeja 

tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti. Erottamispäätös tulee heti voimaan päätöksestä. 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

 

5§ Liittymis- ja jäsenmaksut 

 

1. Jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta 

päättää vuosittain seuran syyskokous. 

 

2. Kilpailuihin ilmoittautumismaksuista ja nuorten urheilukoulujen leiri- ja 

lukukausimaksuista päättää johtokunta seuran syyskokouksen hyväksymän tulo- ja 

menoarvion puitteissa. 

 

6§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 

 

1. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-

huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. 

 

2. Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun 

vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta 

erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän 

kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

 

3. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 

seitsemän (7) päivää ennen kokousta 

 

• Sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai 

• Kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai 

• Sähköpostilla 

 

4. Kevätkokouksessa käsitellään: 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 

3. Todetaan läsnäolevat jäsenet 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille 

tilivelvollisille 

9. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 14. pykälän mukaisesti esittämät 

asiat 

 

5. Syyskokouksessa käsitellään: 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 

3. Todetaan läsnäolevat jäsenet 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 



6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksun suuruus varsinaiselle jäsenelle ja kannattavalle jäsenelle 

kannattajajäsenmaksun suuruus 

7. Päätetään seuran johtokunnan jäsenten lukumäärästä 

8. Valitaan joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran 

puheenjohtajaksi 

9. Valitaan erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten tilalle uudet johtokunnan 

jäsenet, joiden toimikausi on kaksi vuotta 

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä 

11. Päätetään seuran jäsenyydestä eri liitoissa ja yhdistyksissä 

12. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 14. pykälän mukaisesti esittämät 

asiat. 

 

7§ Seuran johtokunta 

 

1. Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja 

sekä vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. 

 

2. Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että heistä on 

erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisenä vuotena erovuoroisuus määrätään arvan 

perusteella. 

 

8§ Johtokunnan puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä työvaliokunta 

 

1. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

 

2. Johtokunta valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan. 

 

3. Johtokunta valitsee työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 

sihteerin lisäksi yksi (1) tai kaksi (2) johtokunnan jäsentä. 

 

9§ Johtokunnan kokoontuminen, sen päätösvaltaisuus ja päätöksenteko 

 

1. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajansa kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 

kolme johtokunnan jäsentä sitä vaatii. 

 

2. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on läsnä. 

 

3. Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, 

jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. 

 

10§ Seuran toimihenkilöt 

 

1. Seuralla voi olla toimihenkilöitä, jotka johtokunta ottaa ja erottaa. 

 

11§ Seuran nimen kirjoittaminen 

 

1. Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai johtokunnan 

määräämät kaksi johtokunnan jäsentä tai seuran toimihenkilöä yhdessä. 

 

12§ Seuran tilikausi 

 

1. Seuran tilikausi on kalenterivuosi. 



 

2. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava 

tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee 

antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen seuran 

kevätkokousta. 

 

13§ Äänioikeus, äänivalta ja päätöksenteko seuran kokouksissa 

 

1. Seuran kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenmaksunsa maksaneella 

varsinaisella jäsenellä yksi ääni. 

 

2. Päätökset tehdään seuran kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, 

jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

 

3. Kannattavalla jäsenellä on seuran kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei 

äänioikeutta. 

 

14§ Jäsenen asiaehdotus seuran kokouksissa käsiteltäväksi 

 

1. Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen kokouksen tai 

ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava seuran 

johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että se ehditään valmistella kokousta varten. 

 

15§ Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen 

 

1. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa 

vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 

mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. 

 

2. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen 

purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi 

käytetään varat samaan tarkoitukseen. 

 

16§ Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. 

 


