
        VALKEAKOSKEN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 

    

1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA PERUSTAMISAIKA 
 
Yhdistyksen nimi on Valkeakosken Voimistelijat ry. 
Yhdistyksen kotipaikka on Valkeakoski. 
Yhdistyksen kieli on suomi. 
Yhdistys on perustettu 27.2.2019. 
Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä Seura. 
 
 

2. SEURAN TARKOITUS 
 
Seuran tarkoituksena on edistää eri-ikäisten jäsentensä monipuolista voimistelun ja 
liikunnan harrastamista yksilöllisten edellytysten ja tarpeiden mukaisesti. Lisäksi 
Seuran tarkoituksena on mahdollistaa osallistuminen edellä mainittua harrasta-
mista tukevaan yhdistystoimintaan sekä edistää yhteisöllisyyttä ja liikuntakasva-
tusta.  
 
Tavoitteena on tarjota Seuran jäsenille mahdollisuus harrastaa voimistelua ja liikun-
taa tasa-arvoisessa ja turvallisessa toimintaympäristössä monipuolisesti kuntoillen, 
kilpaillen tai huipulla urheillen ja terveitä elämäntapoja noudattaen. Lisäksi Seuran 
toiminnan perustana ovat liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet.    
 
 

3. TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
Seura toteuttaa tarkoitustaan tarjoamalla voimistelun ohjaus-, harjoitus- ja valmen-
nustoimintaa, kunto- ja terveysliikuntatoimintaa sekä liikuntakasvatusta, kilpa- ja 
huippu-urheilutoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa sekä koulutustoimintaa. Tar-
koituksensa toteuttamiseksi Seura myös hankkii tarvittavia välineitä ja järjestää 
näytöksiä, kilpailuja ja muuta vastaavaa toimintaa. 
 
Lisäksi Seura vaikuttaa laaja-alaisesti liikunta-, urheilu-, liikuntakasvatus- ja yhdis-
tysasioihin sekä kotipaikkakunnallaan että valtakunnallisesti. 
 
Seura harjoittaa myös julkaisutoimintaa, joka tukee tarkoituksen toteuttamista. 
 
 
 
 
 



4. TOIMINNAN TUKEMINEN 
 
Toimintansa tukemiseksi Seura voi 

• ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 

• omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta 

• järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- ja rahankeräyksiä sekä arpajaisia  

• harjoittaa bingotoimintaa 

• harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti 
vähäarvoista elinkeinotoimintaa 

• järjestää kilpailuja, leirejä, muita tapahtumia ja kerhotoimintaa sekä harjoittaa 
niihin liittyvää majoitus- ja ravitsemustoimintaa. 

 
 

5. SEURAN JÄSENYYS MUISSA YHDISTYKSISSÄ JA LIITOISSA 

Seura liittyy Suomen Voimisteluliitto ry:een. Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyk-
sissä, järjestöissä ja liitoissa päättää yhdistyksen kokous.  

Seura sitoutuu noudattamaan niiden yhdistysten, järjestöjen ja liittojen sääntöjä, joi-
den jäsenenä Seura on. Lisäksi Seura sitoutuu noudattamaan edellä mainittujen yh-
distysten, järjestöjen ja liittojen sääntöjen nojalla annettuja ohjeita, määräyksiä ja pää-
töksiä. 

 

6. SEURAN JÄSENET JA JÄSENTEN VELVOLLISUUDET 
 
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi toiminnanjohtaja tai hallitus hyväksyä luonnollisen 
henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai oikeuskelpoisen säätiön.  
 
Seuran toimihenkilöjäseneksi voi toiminnanjohtaja tai hallitus hyväksyä henkilön, joka 
toimii Seurassa joukkueenjohtajana, ohjaajana, valmentajana, hallituksen sihteerinä, 
taloudenhoitajana tai muuna vastaavana toimihenkilönä.  
 
Kannattajajäseneksi voi toiminnanjohtaja tai hallitus hyväksyä luonnollisen henkilön, 
oikeuskelpoisen yhteisön tai oikeuskelpoisen säätiön, joka tukee Seuran toimintaa 
suorittamalla vuotuisen tai kertasuoritteisen kannattajajäsenmaksun.  
 
Hallituksen esityksestä Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran pu-
heenjohtajana ansiokkaasti toimineen luonnollisen henkilön. Kunniapuheenjohtaja 
on seuran jäsen ja arvo on elinikäinen.  
 
Hallituksen esityksestä Seuran kokous voi kutsua kunniajäseneksi luonnollisen henki-
lön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt Seuran tarkoitusta ja toimintaa. Hallituk-
sen esityksestä Seuran kokous voi kutsua kunniajäseneksi myös luonnollisen henki-
lön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt voimisteluharrastustoimintaa Valkeakos-
kella toimiessaan jossakin toisessa Valkeakoskelaisessa yhdistyksessä. Kunniajäse-
nen arvo on elinikäinen, ellei sitä päätetä menetettäväksi kurinpitotoimen vuoksi.  
 



Näissä säännöissä jäsenellä tarkoitetaan kaikkia edellä mainittuja jäseniä ja kunnia-
puheenjohtajaa. 
 
Jäseneksi liittyvän tai kutsutun on noudatettava 

• Seuran ja niiden yhdistysten, järjestöjen ja liittojen sääntöjä, joiden jäsen Seura on. 
Lisäksi jäsenen on noudatettava edellä mainittujen sääntöjen nojalla annettuja oh-
jeita, määräyksiä ja päätöksiä.  

• liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita 

• kulloinkin voimassa olevia kansainvälisiä ja kansallisia antidopingsäännöstöjä 
mukaan lukien Maailman antidopingsäännöstön 

• kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä. 
 
 

7. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT 
 
Seuran kevätkokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana toiminta-
kautena kerättävät liittymis- ja jäsenmaksut sekä kannattajajäsenten jäsenmaksut ja 
niiden kaikkien suuruuden.  
 
Jäsenmaksut voivat olla eri jäsenryhmissä erisuuruisia. Myös yhteisöltä tai säätiöltä 
kerättävät liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia kuin muilta varsinaisilta 
jäseniltä kerättävät maksut.  
 
Toimihenkilöjäseniltä, kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmak-
sua. 

 
 

8. SEURASTA EROAMINEN 
 
Jäsenellä on oikeus erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Seuran kokouksessa pöytäkirjaan mer-
kitsemistä varten.  
 
Ero tulee voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen 
suorittamaan jäsenmaksut sekä muut näiden sääntöjen mukaiset velvoitteet kulu-
van toimintakauden loppuun asti.  

 

9. JÄSENEN EROTTAMINEN MAKSAMATTOMAN JÄSENMAKSUN JOH-
DOSTA 
 
Seura voi katsoa jäsenen eronneeksi Seurasta, kun jäsen on jättänyt erääntyneen jä-
senmaksunsa maksamatta vähintään 6 kuukauden ajan. Jäsen on tällöin velvollinen 
suorittamaan jäsenmaksut ja muut näiden sääntöjen mukaiset velvoitteet sen toimin-
takauden loppuun asti, jolloin hänet katsotaan eronneeksi. 
 
 



10. JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET 
 
Kurinpitotoimista päättää hallitus. Seuran kokous voi kuitenkin hallituksen esityk-
sestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä 
tälle elimelle oman työjärjestyksen. 
 
Kurinpitotoimia ovat varoitus, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, kun-
niajäsenen arvon menettäminen, kilpailukielto, toimintakielto Seurassa tai erottami-
nen Seurasta. Myös jäsenelle myönnettyjen tukien tai avustusten takaisinperintä sekä 
Seuralle aiheutuneiden kustannusten periminen määrätään kurinpitotoimien tavoin.  
 
Jäsenelle tai sille, joka on Seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutu-
nut näihin sääntöihin, voidaan määrätä kurinpitotoimia. Asianosaista on kuitenkin 
aina kuultava ennen päätöksen tekemistä. 
 
Kurinpitotoimia, sisältäen erottamisen, voidaan määrätä, jos jäsen tai yllä mainittu 
henkilö 

• toimii tavalla, joka täyttää yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet 

• toimii näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen ohjeiden, määräysten tai pää-
tösten vastaisesti 

• toimii niiden yhdistysten, järjestöjen tai liittojen, joiden jäsen Seura on, sääntöjen 
tai niiden nojalla annettujen ohjeiden, määräysten tai päätösten vastaisesti    

• syyllistyy dopingrikkomukseen 

• toimii Seuran tarkoitusta vastaan 

• vahingoittaa Seuran mainetta Seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella 

• syyllistyy seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella sellaiseen rikokseen, josta hä-
net voidaan tuomita ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen 

• rikkoo liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita (esimerkkiluettelo alla). 
 
Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista voi olla: 
o huumeiden tai dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen 
o julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen 

alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella 
o tupakan tai tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin 
o epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- tai harjoitustilanteessa 
o väkivalta, törkeä kielenkäyttö tai epäasiallinen arvostelu  
o urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi 
o kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointi tai manipuloinnin yritys 
o vedonlyönti omassa kilpailussa itse tai edustajan avulla  
o lainvastainen mainonta 
o seksuaalinen häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä, että aiheutuuko 

teosta rikosoikeudellinen seuraamus 
o rasistinen käytös Seurassa tai sen ulkopuolella 
o lahjonta 

 



Kurinpitopäätös tulee voimaan heti, kun se on annettu asianosaiselle tiedoksi. Pää-
töksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun 
päätös on lähetetty hänelle tiedoksi postitse, sähköpostilla tai muuta vastaavaa tapaa 
käyttäen. Päätös voidaan myös antaa tiedoksi todisteellisesti muulla tavalla, jolloin 
päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon tiedoksiantohetkellä. 

 

Kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin Seuralle suorittamiaan 
maksuja. Lisäksi jäsen on velvollinen suorittamaan Seuralle jäsenmaksut sekä muut 
näiden sääntöjen mukaiset velvoitteet kurinpitopäätöksen antamishetkellä kulu-
massa olevan toimintakauden loppuun asti.  

 

Dopingrikkomukset ja niistä Seuran jäsenelle määrättävät seuraamukset on määri-
telty kulloinkin voimassa olevissa kansainvälisissä ja kansallisissa antidopingsään-
nöstöissä mukaan lukien Maailman antidopingsäännöstön. 

 

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä tai niiden nojalla annettuja ohjeita, 
määräyksiä tai päätöksiä epäillään rikotun, on kyseisellä liitolla tai järjestöllä ensisi-
jainen kurinpito-oikeus. Seura ottaa huomioon annetut kurinpitopäätökset omassa 
kurinpitomenettelyssään.  

 
11. URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMI-

NEN 

Seura ja Seuran jäsenet sitoutuvat Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja 
sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.  

 

12. SEURAN KOKOUKSET 
 
Seura pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään ai-
kaisintaan helmikuussa ja viimeistään huhtikuussa. Syyskokous pidetään aikaisin-
taan lokakuussa ja viimeistään joulukuussa. Hallitus päättää kokouksien tarkemman 
ajan ja paikan. 

Hallitus kutsuu Seuran kokouksen koolle viimeistään 14 päivää ennen kokousta. 
Kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä Seuran internetsivuilla, Seuran koti-
paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä taikka jäsenille postitse, sähköpostilla 
tai muulla viestillä lähetettävällä kutsulla. Sähköposti voidaan lähettää jäsenen Seu-
ralle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

 

 

 

 

 



13. ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA 
 
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 

• avataan kokous 

• valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ään-
tenlaskijat 

• todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• vahvistetaan Seuran toimintakertomus 

• esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan antama lausunto tai toi-
minnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus sekä päätetään tilinpää-
töksen vahvistamisesta  

• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvolli-
sille 

• päätetään hallitukseen valittavien jäsenten määrä ja valitaan hallituksen jäsenet 
erovuorossa olevien tilalle 

• päätetään kerättävät liittymis- ja jäsenmaksut sekä kannattajajäsenten jäsenmak-
sut ja niiden suuruus 

• käsitellään muut hallituksen esittämät asiat 

• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

• käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen ko-
kousta hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokous-
kutsussa mainittava  

• päätetään kokous 

 

            Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

• avataan kokous 

• valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ään-
tenlaskijat 

• todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• vahvistetaan tulevaksi kalenterivuodeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio 

• valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoi-
minnantarkastaja 

• käsitellään muut hallituksen esittämät asiat 

• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

• käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen ko-
kousta hallitukselle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokous-
kutsussa mainittava   

• päätetään kokous 

 

 

 

 



14. ÄÄNESTYS 
 
Mikäli Seuran kokouksen päätös ei ole yksimielinen, ratkaistaan asia äänestämällä. 
Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka saa äänestyksessä 
yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tu-
lee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.  
 
Mikäli Seuran kokouksen päätös ei ole yksimielinen, ratkaistaan henkilövaali ää-
nestämällä. Henkilövaaleissa valituiksi tulevat äänestyksessä eniten ääniä saaneet 
henkilöt. Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulee henkilö, joka saa ää-
nestyksessä yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan va-
linta saman verran ääniä saaneiden henkilöiden kesken ratkaistaan arvalla.  
 
Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen sääntöjen muuttamista, yhdistyksen 
purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa, 
tulee kokouksen päätökseksi se mielipide, joka saa vähintään kaksi kolmasosaa ää-
nestyksessä annetuista äänistä. 
 
Kaikissa kokouksissa äänestys suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttä-
mällä.  
 
Kokouksessa jokaisella 16 vuotta täyttäneellä varsinaisella henkilöjäsenellä on ääni-
oikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Jokaisella varsinaisena jäsenenä 
olevalla yhteisöllä ja säätiöllä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi 
ääni riippumatta yhteisön tai säätiön koosta. Jokaisella toimihenkilö- ja kunniajäse-
nellä sekä kunniapuheenjohtajalla on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on 
yksi ääni. Kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta hänellä ei ole äänioikeutta. 
 
Seuran kokouksessa jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.   
 
Jos jäsen on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksun maksamisen vähintään 30 päi-
vän ajan, ei jäsen saa käyttää äänioikeuttaan Seuran kokouksissa. 
 
 

15. SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 
 
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, 
Seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 Seuran äänioikeutetuista jäse-
nistä on tehnyt siitä kirjallisen esityksen hallitukselle jonkin määrätyn asian takia. 
Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kut-
suttu koolle. 
 
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, 
kun jäsenet ovat tehneet siitä esityksen edellä mainitulla tavalla. 
 
Kokouksen koolle kutsumisessa noudatetaan Seuran kokouksen koollekutsumis-
sääntöjä.  



16. PÖYTÄKIRJA 
 
Seuran, hallituksen, tiimien ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. 
 
Seuran kokouksen pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoi-
tettava sekä kahden kokouksessa valitun tarkastajan tarkastettava. Hallituksen ko-
kousten pöytäkirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja hallituksen sihteeri. Tiimien ja va-
liokuntien pöytäkirjoja ei tarvitse allekirjoittaa.  
 
 

17. SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN 
 
Seuran toimintaa ja taloutta johtaa Seuran kevätkokouksen kahdeksi toimintavuo-
deksi kerrallaan valitsema hallitus. Hallitukseen valitaan vähintään viisi ja enintään 
yksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää Seuran kevätkokous. 
Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Jos jäseniä on pariton 
määrä, ensimmäisellä kerralla tai jäsenten määrän muuttuessa erovuorossa olevien 
jäsenten määrä lasketaan pyöristämällä jakolaskun tulos alaspäin lähimpään koko-
naislukuun. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat jäsenet valitaan arvan pe-
rusteella. 
 
Hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yh-
deksi toimintavuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee myös sihteerin ja muut tarvitta-
vat vastuu- ja toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 
 
Hallitus voi valita Seuralle toiminnanjohtajan, jonka tehtävänä on johtaa Seuran toi-
mistoa ja järjestää sen töitä.  Jos toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä, toi-
minnanjohtajan tehtävänä on lisäksi valmistella hallituksen ja Seuran kokouksiin 
tulevat asiat, järjestää hallituksen kokoukset ja huolehtia hallituksen päätösten täy-
täntöönpanosta. Toiminnanjohtaja huolehtii myös Seuran kirjanpidon ja talouden 
hoitamisesta.    
 
 

18. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta-
jan kutsusta taikka kun vähintään kolme hallituksen jäsentä niin kirjallisesti vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja ja lisäksi vähintään kolme hallituksen jäsentä on paikalla. 
 
Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 

• vastata Seuran kokouksien koolle kutsumisesta ja valmistelusta 

• laittaa täytäntöön Seuran kokouksien päätökset 

• johtaa ja kehittää Seuran toimintaa 

• vastata Seuran omaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä 



• huolehtia kirjanpidon lainmukaisuudesta  

• pitää jäsenluetteloa 

• valita ja irtisanoa seuran palkatut toimihenkilöt sekä päättää heidän eduistaan 
ellei hallitus päätä siirtää tätä tehtävää toiminnanjohtajalle tai jollekin muulle 
toimihenkilölle 

• päättää Seuraan perustettavista tiimeistä, valiokunnista ja työryhmistä sekä ni-
mittää niiden puheenjohtajat 

• vastata ohjaajien, valmentajien ja muiden seuratoimijoiden valinnasta ja koulut-
tamisesta 

• vastata kalenterivuosittain Seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion laati-
misesta  

• vastata kalenterivuosittain Seuran toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laati-
misesta 

• päättää Seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kun-
nia- ja ansiomerkeistä 

• vastata seuran tiedotustoiminnasta 

• päättää jäseniä ja muita toimijoita koskevista kurinpitotoimista 

• hyväksyä jäsenet, ellei ole erikseen sovittu, että toiminnanjohtaja hyväksyy jäse-
net 

• erottaa jäsenet  

• vastata toiminnasta laadittavista vuosittaisista tilastoista ja niiden lähettämisestä 
tarvittaville tahoille  

• päättää tarvittaessa seuran edustajista niihin yhdistyksiin, järjestöihin ja liittoihin, 
joissa seura on jäsenenä 

• päättää Seuran visuaalisesta ilmeestä 

• ryhtyä toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 

 

Seuran ja sen tiimien, valiokuntien, työryhmien, joukkueiden ja ryhmien taloushal-
linnosta päättää hallitus. Tiimien, valiokuntien, työryhmien, joukkueiden, ryhmien 
ja Seuran toiminnassa mukana olevien, Seuran nimissä keräämät varat ovat Seuran 
varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä. 

Hallituksella on oikeus päättää Seuran omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja 
kiinnittämisestä. 

  

19. SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
Seuran nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan hallituksen jäsenet ja hallituksen siihen 
erikseen oikeuttamat henkilöt sekä toiminnanjohtaja. Seuran nimen saa kirjoittaa 
vain kaksi nimenkirjoitusoikeutettua henkilöä yhdessä. Nimenkirjoittajien on ol-
tava täysi-ikäisiä. 
 
 
 
 



20. TILIVUOSI JA TOIMINTAKAUSI 
 
Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on annettava tilinpäätös ja toiminta-
kertomus tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen 
kevätkokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tulee antaa tilintarkastus-
kertomuksensa hallitukselle viimeistään 16 vuorokautta ennen kevätkokousta. 
 
Seuran toimintakausi on 1.8.-31.7. eli elokuun alusta heinäkuun loppuun, mikäli 
Seuran kokous ei toisin päätä. 
 
 

21. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
 
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Seuran kokous vähintään kahden kolmas-
osan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta. 
 
Sääntöjen muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. 

 

22. SEURAN PURKAUTUMINEN 
 
Seuran purkautumisesta päättää Seuran kokous vähintään kahden kolmasosan 
enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seu-
ran purkautumisesta. 
 
Jos Seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat ja omaisuus purkautumisesta 
päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin Seuran tarkoitusta edistä-
vään toimintaan tai johonkin liikuntakasvatusta Valkeakoskella edistävään tarkoi-
tukseen.  
 
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. 
 
Seuran purkautuminen on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. 
 

23. USKOLLISUUDEN KILTA 
 
Seurassa voi toimia uskollisuuden kilta, jonka tarkoituksena on koota seuran jäse-
net ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. Killan toiminnassa nou-
datetaan Suomen Voimisteluliitto ry:n ohjeita ja sääntöjä. Kilta on osa Seuraa, mutta 
sille valitaan oma johtokunta. Killan toiminnasta tai toiminnan lakkauttamisesta 
päättää Seuran hallitus.   
 

24. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 
Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan voimassaolevaa yhdis-
tyslainsäädäntöä.  


