
   
 

Tuusulan Luistelijat ry     SÄÄNNÖT  

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  

 

Yhdistyksen nimi on Tuusulan Luistelijat ry ja sen kotipaikka on Tuusula.  

 

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.  

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu  

 

Seuran tarkoituksena on edistää liikunta- ja erityisesti taitoluisteluharrastusta Tuusulassa siten, 

että mahdollisimman moni seuran jäsenenä harrastaisi harrastus-, kunto- tai kilpaluistelua 

omien tarpeidensa ja edellytystensä mukaan.  

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura 

 

 - tarjoaa jäsenilleen ammattitaitoista taitoluisteluvalmennusta ja oheisharjoitteita kuten 

balettia, telinevoimistelua ja kuntosaliharjoitteita,  

- järjestää kilpailuita, näytöstilaisuuksia ja leirejä - kouluttaa jäseniään taitoluisteluohjaajiksi ja -

valmentajiksi sekä –tuomareiksi  

- kiinnittää huomiota ehdotusten, aloitteiden ja anomusten kautta toiminta-alueensa 

viranomaisiin ja muihin yhteisöihin taitoluistelutoiminnan kehittämiseksi ja sille tarpeellisten 

harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen  

- tarjoaa aktiivisesti julkaisumateriaalia taitoluisteluharrastuksesta paikallisiin lehtiin ja muihin 

julkaisuihin  

- ja muutoin harjoittaa ja omalla toiminnallaan tukee tavoitteellista nuorisotoimintaa 

Tuusulassa.  

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi  

 

- ottaa toimintaansa varten vastaan tarpeellisia avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja  

- hankkia varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen mm. huvi- ja näytöstilaisuuksia 

sekä keräyksiä ja arpajaisia.  

 

3. Jäsenet  

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy seuran 

tarkoituksen ja säännöt.  

 

Seuran kunniajäseneksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana, 

johtokunnan jäsenenä tai muuten aktiivisesti toiminut henkilö. Kunniajäsenen arvo on 

elinikäinen.  

 



   
Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai 

yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen 

tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta 

kokouksessa.  

 

Seura pitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa.  

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 

pöytäkirjaan.  

 

Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 

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 yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu  

 

Liittymismaksun sekä jäseniltä ja kannattavilta henkilö- ja yhteisöjäseniltä perittävän vuotuisen 

jäsenmaksun ja kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun suuruudesta päätetään 

syyskokouksessa. 

 

5. Johtokunta  

 

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi 

kerralla valitut 5-9 varsinaista jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, 

aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan.  

 

Johtokunnan toimikausi alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy kesäkuun 30. päivänä.  

 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan joka vuosi ja nimeää vuosittain muut 

tarvittavat toimihenkilöt.  

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä 

sitä vaatii. 

 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

 

6. Johtokunnan erityiset tehtävät  

 

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:  

 



   
a) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran 

tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelman mukaisesti, 

 

b) olla vastuussa seuran toiminnasta lain ja asetusten mukaan,  

 

c) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran 

tarkoituksen ja tavoitteiden mukaan,  

 

d) vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat ja työryhmät 

suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä,  

 

e) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta,  

 

f) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista,  

 

g) pitää jäsenluetteloa,  

 

h) hoitaa seuran taloutta,  

 

i) hoitaa seuran tiedotustoimintaa,  

 

j) hyväksyä ja erottaa jäsenet,  

 

k) valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut työntekijät sekä sopia heidän eduistaan, 

 

l) päättää seuran antamista tai esittämistä ansiomerkeistä ja palkinnoista ja  

 

m) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii sekä  

 

n) luovuttaa tilit tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen 

syyskokousta.   

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

 

Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, 

kaksi yhdessä.  

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus  

 

Yhdistyksen tilikausi alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy kesäkuun 30. päivänä.  

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava 

tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen syyskokousta. Tilintarkastajien tulee antaa 

kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta johtokunnalle.  

 

9. Yhdistyksen kokoukset  



   
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.  

 

Syyskokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä syys-lokakuussa ja 

kevätkokous huhti-toukokuussa.  

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo 

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

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

pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on 

esitetty johtokunnalle.  

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota 

on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

 

Seuran sääntömääräiset kokoukset voidaan järjestää tarvittaessa etäyhteyden välityksellä. 

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen  

 

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään 14 vuorokautta ennen 

kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille 

jäsenille taikka yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai seuran 

pääasiallisen toimintapaikan yhteydessä ylläpidettävällä ilmoitustaululla julkaistavalla 

ilmoituksella.  

 

11. Yhdistyksen kokoukset  

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

 

1. kokouksen avaus,  

 

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

ääntenlaskijaa,  

 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,  

 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,  

 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto,  

 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja 

muille vastuuvelvollisille.  

 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,  



   
 

8. kokouksen päätös  

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

 

1. kokouksen avaus,  

 

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

ääntenlaskijaa,  

 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,  

 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,  

 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 

suuruus,  

 

6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet,  

 

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat,  

 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,  

 

9. kokouksen päätös  

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on 

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle 30 päivää ennen yhdistyksen kokousta, että 

asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa 

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

mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 

purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 

käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 

Säännöt päivitetty 24.8.2021 

 


