Joensuun Pyöräilijät ry:n säännöt 28.3.2015
1§
Yhdistyksen nimi on Joensuun Pyöräilijät ry. ja kotipaikka Joensuun kaupunki.
Yhdistys kuuluu perusjärjestönä Suomen Pyöräilyunioni ry:hyn. Yhdistyksestä käytetään näissä
säännöissä nimitystä seura.
2§
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntakasvatusta ja suorittaa liikuntakasvatukseen liittyvää
valistus- ja järjestötoimintaa seuran jäsenistön ja paikkakunnan väestön keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää liikuntaharjoituksia ja kilpailuja sekä näytöksiä,
juhlia ja kursseja. Seura pyrkii toimimaan paikkakunnallaan siten, että erilaiset järjestöt, paikalliset
liikelaitokset ja yhtymät edistävät henkilökuntansa liikunnallisia harrastuksia.
Seura toimii yhteistyössä urheilun keskusjärjestöjen ja erikoisliittojen sekä muiden
liikuntakasvatus-, sivistys- ja kansalaisjärjestöjen samoin kuin kunnan kanssa.
3§
Seura voi






omistaa osakkeita ja muita arvopapereita
hallita ja omistaa kiinteistöjä
harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä
vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä.

Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.
4§
Seuran jäseneksi pääsevät Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka
Suomessa, ja jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy. Seuran johtokunta voi hyväksyä seuran
kannatusjäseniksi henkilöitä, jotka ovat Suomen kansalaisia tai Suomen kansalaisten muodostamia
oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Seura voi kutsua
kunniajäseniä.
5§
Seuran jäsenen on suoritettava seuralle liittymis- ja jäsenmaksua, jonka suuruudesta sekä
tilitystavasta ja tilitysajasta päätetään seuran vuosikokouksessa kulumassa olevaa kalenterivuotta
varten.

6§
Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä
varten. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki näiden sääntöjen perusteella asetetut
jäsenmaksut eroamisvuoden loppuun asti.
Seuran johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai
laiminlyö yhden vuoden jäsenmaksun suorittamisen määräaikana taikka muulla tavoin vahingoittaa
seuran toimintaa. Erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan erottamispäätöksestä seuran kokoukseen
jättämällä 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan valituskirjelmän seuran
johtokunnalle. Erotettu jäsen on vailla sääntömääräisiä jäsenoikeuksia erottamispäätöksestä lukien.
Erottamispäätös tulee voimaan lopullisesti, ellei mainittua vetoomusta tehdä määrätyssä
järjestyksessä tai kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.
7§
Seuran kevätkokous pidetään viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 15. päivään mennessä
johtokunnan määräämässä paikassa.
Seuran syyskokous pidetään vuosittain loka-marraskuussa.
Vuosikokouksessa
 todetaan kokouksen laillisuus
 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa
 hyväksytään seuran toiminta- ja tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto
 päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
 vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä päätetään niiden tilitystavasta ja
tilitysajasta
 vahvistetaan johtokunnan tulevaa tai kuluvaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma
sekä tulo- ja menoarvio
 valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja viidestä seitsemään muuta johtokunnan jäsentä
 valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 valitaan edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin
 päätetään urheilumuodoista, jotka pidetään seuran ohjelmassa sekä valitaan puheenjohtaja ja
jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaa jaostoa varten
 käsitellään muut johtokunnan mahdollisesti esittämät asiat.
8§
Seura kokoontuu vuosikokouksen lisäksi myös erityisesti ilmoitettua asiaa varten, kun johtokunta
katsoo kokoontumisen tarpeelliseksi tai 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä
johtokunnalta kirjallisesti. Ylimääräinen kokous on järjestettävä vähintään kahden (2) ja viimeistään
neljän (4) viikon kuluessa koollekutsumisvaatimuksen esittämisestä.

Seuran kutsuu kokoon johtokunta sanomalehden välityksellä tai sähköpostin välityksellä vähintään
seitsemän päivää ennen kokousta.
Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.
Muista asioista johtokunta ilmoittaa seuran jäsenille parhaaksi katsomallaan tavalla.
9§
Asioista, joita jäsenet haluavat seuran kokouksissa käsiteltävän, on tehtävä seuran johtokunnalle
kirjallinen esitys viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.
Seuran kokouksissa on kullakin 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, lukuun ottamatta kannatusjäseniä,
yksi ääni.
10§
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena vuosikokouksissa vuodeksi
kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään jäsentä. Johtokunta
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja
voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunnan velvollisuutena on











valvoa seuran ja sen jäsenten toimintaa
pitää yllä jäsenluetteloa
sääntöjen mukaisesti hoitaa seuran yhteisiä asioita ja taloutta
vastata seuran varojen hoidosta
laatia ja vuosikokouksessa esittää seuran toiminta- ja tilikertomus
toimittaa tarpeelliset tiedot jäsenille
hyväksyä seuraan pyrkivät uudet jäsenet
kutsua kokoon seuran kokoukset
esittää asiat seuralle
ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

Johtokunnan kutsuu kokoon sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään
puolet johtokunnan muista jäsenistä on paikalla.
Kutsu johtokunnan kokoukseen on toimitettava johtokunnan jäsenille kirjallisesti tai suullisesti
vähintään kolme päivää ennen kokousta.

11§
Seuran virkailijoiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:
Puheenjohtaja
 kutsuu kokoon johtokunnan
 johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa
 hyväksyy maksettavat laskut.
Sihteeri





hoitaa seuran kirjeenvaihdon
pitää pöytäkirjaa johtokunnan kokouksissa
laatii toimintakertomuksen, jonka johtokunta tarkastaa ja allekirjoittaa
kirjoittaa jäsenkirjat (-kortit) ja hoitaa arkistoa yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Rahastonhoitaja
 hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta
 huolehtii saatavien perimisestä ja velkojen maksamisesta
 hoitaa seuran kirjanpidon tai valmistelee tositteet seuran kirjanpitäjälle.
Edellä mainittuja toimia voidaan yhdistää. Tarpeen tullen voidaan virkailijoille valita varamiehet ja
lisätä heidän lukumääräänsä. Johtokunta voi antaa lisämääräyksiä virkailijoiden tehtävistä ja
velvollisuuksista.
Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajille vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien on tarkastettava seuran tilit ja kalusto sekä esitettävä niistä johtokunnalle
kirjallinen lausunto vähintään viikkoa ennen vuosikokousta.
12 §
Seuran tilivuosi on kalenterivuosi.
13§
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi
yhdessä.
14§
Tarpeen vaatiessa voi seuran kokous näiden sääntöjen ja yhdistys lain puitteissa vahvistaa
noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä, perustaa rekisteröimättömiä
alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset toimikunnat.

15§
Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään
neljän viikon väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa
kokouksissa muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään 3/4 yhdistyksen edellisen
kalenterivuoden jäsenmaksunsa suorittaneista, äänioikeutetuista jäsenistä.
16§
Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, jäljelle jääneiden varojen käytöstä päätetään seuran
lakkauttamisesta päättävässä yleiskokouksessa.
17§
Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.

