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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT  
 
 Nimi:   Pyrkivä Gymnastics ry  
 Kotipaikka:   Turku 
 Osoite: 
 
 Rekisterinumero:  218.258 
 Merkitty rekisteriin:  02.11.2016 
 Jäljennös merkitty:  02.11.2016 
 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi Pyrkivä Gymnastics ry ja sen kotipaikka on Turku. 
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 
 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n ja liiton asianomaisen piirijärjestön, Turun 
Pyrkivä ry:n ja lajiliiton jäsenenä. 
Seuran tarkoituksena on toimia toimialueellaan laaja-alaisena liikunta- ja kulttuuripalveluja 
tarjoavana ja työväenliikkeen liikuntapoliittisia tavoitteita toteuttavana järjestönä sekä 
huolehtia erityisesti jäsentensä ruumiillisen ja henkisen kunnon kehittämisestä. 
Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen valmennus-, koulutus-, kilpailu-, leiri- ja 
näytöstoimintaa, sekä mahdollisuuden harrastaa voimistelua hyvässä seurassa. Seura voi 
omistaa tai vuokrata toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja harrastaa 
julkaisutoimintaa. Jäsenten tulee noudattaa lajiliiton voimassa olevia sääntöjä. Toimintansa 
tukemiseksi seura hankkii varoja järjestämällä huvitapahtumia, kilpailuja ja näytöksiä, 
toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja.  
 
3. Seuran jäsenyys 
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.  
 
4. Jäsenet 
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen, on 
suorittanut jäsenmaksun ja joka noudattaa seuran sääntöjä ja toimintaohjeita. Seuran jäsenet 
ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, vapaajäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä, 
kunniapuheenjohtajia. 
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa jokainen viisitoista (15) vuotta täyttänyt ja 
nuoreksi jäseneksi alle viisitoista (15) vuotias henkilö. Nuorella jäsenellä ei ole äänioikeutta 
seuran kokouksissa. 
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Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 
haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen 
kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran 
kokouksissa. 
Hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja -yhteisöt. 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksessä seuran 
vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran 
toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran 
puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. 
 
5. Seurasta eroaminen 
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta 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.  
 
6. Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet 
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 
maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin 
seuran tarkoitusta, syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan taikka on syytettynä Suomen tai 
muun valtion rikoslain perusteella. 
Seuran kokous voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä 
seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran 
kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.  
Hallitus päättää urheilu- ja liikuntatoimintaan liittyvistä kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä 
annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen kansallisen liiton sääntöjä ja 
määräyksiä.  
Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää asianomainen kansallinen liitto sen säännöissä 
ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. 
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen 
jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.  
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 
 
7. Jäsenmaksu 
Jäsenmaksun suuruudesta kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.  
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Jäseniltä voidaan periä jäsenmaksun lisäksi harjoitus-, kilpailu-, varuste-, leiri-, sali- ja muista 
seuralle toiminnan järjestämisestä aiheutuvia maksuja. Maksutyypeistä ja niiden suuruudesta 
päätetään vuosikokouksessa. 
Hallitus voi tehdä muutoksia maksuihin vuosikokousten välillä tarpeen vaatiessa. 
 
8. Hallitus 
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2–8 
muuta varsinaista jäsentä sekä 0 varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten 
välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, valmennuspäälikön ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt. 
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 puolen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 
Puheenjohtaja valitaan kerralla kolmeksi (3) vuodeksi, hallituksen jäsenet kahdeksi (2) 
vuodeksi. Eroa voi anoa kesken toimikauden ja sen hyväksyy hallitus.  
Erovuorossa on kerrallaan enintään puolet hallituksen jäsenistä. Ensimmäisen kerran 
erovuoroiset arvotaan.  
Tarvittaessa hallitus voi nimetä erillisiä työryhmiä, mm. kilpailujen ja suurtapahtumien 
järjestämistä varten.  
 
9. Seuran nimen kirjoittaminen 
Seuran nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä, joista vähintään toinen on joko 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.  
 
10. Tilikausi 
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. 
 
11. Seuran kokoukset 
Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua, hallituksen niin päättäessä, myös postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen 
kokousta. 
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. 
Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenmaksun suorittaneella varsinaisella jäsenellä, 
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa 
läsnäolo- ja puheoikeus. Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut 
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yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
12. Seuran kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 
kokousta seuran kotisivuilla tai sähköisesti.  
 
13. Vuosikokous 
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat 

tarvittaessa myös ääntenlaskijoina 
3. todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto. 
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muilla vastuuvelvollisille.  
8. päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 
9. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja muiden maksujen 

suuruudet 
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
11. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja 

varatoiminnantarkastaja 
12. päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
14. päätetään kokous 
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen 
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun.  
Hallituksen tehtävät on listattu seuran toimintasäännöissä, joihin voidaan tehdä muutoksia 
vuosikokouksessa.  
 
14. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen 
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. Sääntöjen muuttamiselle on 
saatava Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n ja Turun Pyrkivä ry:n hallituksen hyväksyminen.  
Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen varat luovutetaan Turun Pyrkivä ry:lle.  
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksessa valitut henkilöt.  
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Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.  
 
15. Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä tai Turun Pyrkivästä 
Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:stä tai sen piirijärjestöstä taikka 
Turun Pyrkivä ry:stä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä 
kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, 
kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Eroamisesta 
on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijärjestölle sekä Turun Pyrkivä ry:lle. 
 
16. Saavutetut jäsenoikeudet 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
 
 
 

 


