
ToPo Juniorit r.y.:n säännöt  

(päivitetty vaalikokouksessa 2021) 

 

1 § Nimi ja kotipaikka  

 

Yhdistyksen nimi on ToPo Juniorit r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.  

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on nuorison urheilu- ja liikuntakasvatuksen edistäminen Helsingin 

kaupungissa. Tähän päämäärään yhdistys pyrkii järjestämällä urheiluharjoituksia, kilpailuja ym. 

samantapaisia tilaisuuksia, sekä harjoittamalla liikuntakasvatusneuvontaa ja muuta vastaavaa 

valistustoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia 

hankittuaan asianomaisen luvan.  

 

3 § Jäsenet 

 

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen yhdistyksen hallituksen hyväksymä hyvämaineinen 

henkilö. Uusi jäsen sitoutuu yhdistykseen liittyessään noudattamaan yhdistyksen ja niiden 

keskusjärjestöjen päätöksiä ja sääntöjä, joihin yhdistys kuuluu. Jäsenellä on oikeus erota 

yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti 

yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätök-siä, 

eikä sen virkailijoiden oikeutettuja määräyksiä, toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai 

yhdistykselle vahinkoa tuottavasti, voi hallitus jäsenyydestä erottaa. 

 

4 § Hallitus 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 

vähintään viisi ja enintään viisitoista jäsentä,  

Hallituksen jäsenten toimikausi on 1.6. – 31.5. kerrallaan, Hallitus valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  



Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai jos hallituksen enemmistö sitä vaatii,  

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

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 

ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 

kuitenkin arpa. 

 

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai yksi hallituksen jäsen yhdessä 

jonkun hallituksen siihen erityisesti määräämän toimihenkilön kanssa.  

 

6 § Tilit 

 

Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi alkaa 1.6. ja päättyy 31.5.  

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina kunakin vuonna kuukautta ennen vuosikokousta, jolloin tilit 

jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 

hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 

 

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuvat koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 

seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköisesti kullekin 

jäsenelle ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuille ja/tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen 

kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.  

 

8 § Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, vaalikokous, joka on pidettävä viimeistään toukokuun 

loppuun mennessä ja vuosikokous, joka on pidettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa 

tilikauden päättymisestä.  



Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 

kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 

kirjallisesti vaatii. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Jäseneksi katsotaan henkilö, jonka 

puolesta seuran jäsenmaksu on maksettu. Alle 15-vuotiaiden jäsenten äänioikeutta käyttää ko. 

jäsenen huoltaja(t). 15 vuotta täyttäneet jäsenet käyttävät äänioikeuttaan itse, joilleivat he ole 

valtuuttaneet huoltajaansa käyttämään äänioikeuttaan. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen 

välityksellä. 

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, 

äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

 

 

9 § Kevätkokous 

 

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1 kokouksen avaus, 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajia kaksi (ja kaksi 

ääntenlaskijaa), 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,  

4. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä,  

5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan kaksi 

tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä, 

6. esitellään tulevan kauden kausi- ja jäsenmaksun suuruudesta 

7. esitellään tulevan kauden talousarvio 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

10 § Syyskokous  

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1 kokouksen avaus, 



2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajia kaksi (ja kaksi 

ääntenlaskijaa), 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,  

4. vahvistetaan tilinpäätös, 

5. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, 

6. käsitellään yhdistyksen toimintakertomus, 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

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

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistykssen purkamisesta.  

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat  

johonkin koripallopeliä edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä 

tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. 


