KAINUUN PYÖRÄILIJÄT

PÖYTÄKIRJA

Kajaani

15.5.2021

1(2)

KAINUUN PYÖRÄILIJÖIDEN YLEINEN KOKOUS 15.5.2021
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13:04 ja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleeksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen ja läsnä olevien jäsenten toteaminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Hyvönen, sihteeriksi Mikko Lehmus ja pöytäkirjantarkastajaksi
sekä äänten laskijoiksi Maija Autio ja Tiina Sarparanta.
Kokouksessa oli läsnä 18 seuran jäsentä. Kokouksessa läsnä olleiden jäsenten nimet ovat liitteessä
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut Koti-Kajaanissa seitsemän
vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittu sääntöjen muuttamisen olevan kokouksen
asialistalla. Lisäksi kokouskutsu on jaettu jäsenistölle sähköpostilla ja esityslista sekä muutettavat
säännöt ovat olleet nähtävillä seuran internet-sivuilla.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Kainuun Pyöräilijät ry:n sääntöjen muuttaminen, 2. käsittely
Puheenjohtaja kertasi sääntöjen muuttamisen tilanteen. Asia on käsitelty sääntöjen edellyttämän
ensimmäisen kerran tammikuun vuosikokouksessa 24.1.2021, jolloin muutokset hyväksyttiin
yksimielisisesti. Seuran säännöt vuodelta 1941 toteavat sääntöjen muuttamisesta seuraavaa: ”
sääntöjen muutosasia jätetään kahden perättäisen yleisen kokouksen päätettäväksi, joissa kummassakin
kokouksessa esityksen on saatava 2/3 äänten enemmistö tullakseen hyväksytyksi ja joista
jälkimmäisessä äänestetään ainoastaan esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, jota vastoin muu
keskustelu asiasta suoritetaan ensimmäisessä kokouksessa”.
Sihteeri kertasi keskeisimmät sääntömuutokset.
Uudet säännöt hyväksyttiin yksimielisesti. Säännöt ovat tämän pöytäkirjan liitteenä.
6. Muut asiat
Puheenjohtaja esitteli seuran strategialuonnosta. Esille tulivat mm. seuraavat seikat:
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Strategia rakentuu kilpailullisten tavoitteiden, kunto- ja terveysliikunnan sekä pyöräilykulttuurin
edistämisen teemoille.
Strategia on seuratoiminnan pitkän aikavälin apuväline sekä tiekartta.
Jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa strategiaan ennen sen vahvistamista. Vuosittain strategia
”jalkautuu” toimintasuunnitelman kautta.
Tavoitteena on hyväksyä seuran strategia syyskokouksessa.

Maija Autio kertoi muita ajankohtaisia asioita:
- Seuravaatteet ovat tulossa ja jaosta ilmoitetaan erikseen eri kanavissa. Uusi vaatetilaus
tehtäneen kesän aikana.
- Seuran jäseniä kannustetaan osallistumaan Kuusamossa järjestettävään maastopyöräilyn
ohjaajakoulutukseen. Ilmoittautumisaikaa on 31.5. saakka ja koulutus järjestetään 11.-13.6.
Seura maksaa osallistujien matkakulut sekä päivärahat. Majoitus ja muu ylläpito on osallistujien
itsensä vastuulla. Yhteyshenkilö on Maija Autio.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen kello 13:19.
Kokouksen jälkeen nautittiin kokouskahvit ja -makkarat.
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Kokouksen puheenjohtaja
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Kainuun Pyöräilijät
TOIMINTASÄÄNNÖT
I.

Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1§

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan seuraksi, nimi on: Kainuun Pyöräilijät.
Yhdistys on perustettu 1939 ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki.
Seuran nimen yhteydessä voidaan kilpailu- ja seuratoiminnassa käyttää seuraa tukeneen
yrityksen tai tahon nimeä hallituksen päätöksellä ja kulloisienkin kilpailusääntöjen
salliessa.
2§
Seuran tarkoituksena on toimia pyöräilyn ja triathlonin edistämiseksi ja levittämiseksi
Kainuussa:
1) Innostuttamalla jäseniään kilpa-, kunto- ja harrastepyöräilyyn sekä triathloniin
liittyvään liikuntaan, urheiluun ja näitä tukevaa kansalaistoimintaan.
2) Luomalla jäsenille mahdollisuuksia harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan,
kilpa- ja huippu-urheiluun sekä näihin liittyvään yhdistystoimintaa edellytystensä ja
harrastuneisuutensa mukaisesti hyvähenkisessä seurassa.
3) Edistämällä pyöräilyolosuhteiden kehittymistä, turvallisuutta sekä korostamalla
pyöräilyn arkihyötyjä.
Tarkoitukseensa seura pyrkii toimeenpanemalla kunto- ja terveysliikuntatapahtumia,
ohjaus-, harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa, näytöksiä, kilpaurheilua, tiedotus- ja
suhdetoimintaa sekä juhlia. Seura pyrkii vaikuttamaan tarkoitustaan tukevasti liikunta-,
urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja
sekä tehdä sponsorisopimuksia. Varoja voidaan hankkia järjestämällä huvitilaisuuksia,
tavaran- tai rahankeräyksiä, arpajaisia ja bingotoimintaa. Seura voi omistaa toimintaansa
varten tarpeellisista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Seura voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti
vähäarvoista elinkeinotoimintaa.
3§
Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää hallitus. Seura ja seuran jäsenet
sitoutuvat noudattamaan niiden yhdistysten ja järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura
on.

LIITE 2

II.

Seuran jäsenyys ja jäsenen oikeudet sekä velvollisuudet
4§

Seuran toimivaksi jäseneksi voi päästä jokainen hallituksen hyväksymä hyvämaineinen
henkilö, suorittamalla seuran kokouksen määräämän liittymismaksun, jäsenmaksun sekä
muut seuran kokouksen määräämät erityiset maksut. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan
seuran ja niiden keskusjärjestöjen sekä yhdistysten päätöksiä ja sääntöjä, joihin seura
kuuluu.
Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi ottaa henkilön, joka maksaa seuran kokouksen
vuosittain vahvistaman vuosi- tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä
ei ole seuran kokouksissa äänestysoikeutta.
Kunniajäseneksi seura voi kutsua henkilön, joka on erikoisen huomattavasti edistänyt ja
tukenut seuran toimintaa. Kunniajäsenet hyväksyy seuran kokous hallituksen esityksestä.
Liittymis- ja jäsenmaksujen, kannattajajäsenmaksun sekä muiden erityisten maksujen
suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä maksuja ei peritä.
5§
Seuran jäsen on oikeutettu edustamaan seuraa muiden edustusoikeuteen liittyvien
edellytysten täyttyessä. Edustusoikeuden lisäksi jäsen on oikeutettu osallistumaan seuran
toimintaan sekä kantamaan seuran edustusasua ja merkkiä.
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, urheilun eettisiä periaatteita,
kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä,
kansainvälisen
lajiliiton
antidopingsäännöstöjä,
kansainvälisen
olympiakomitean
antidopingsäännöstöjä ja kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia
säännöstöjä
Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja
sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.
6§
Edellä mainittujen sääntöjen vastaisesta toiminnasta seuraamuksena on huomautus,
varoitus, enintään kahdenvuoden toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen
yhdistyksestä, ellei kansallisen tai kansainvälisen lajiliiton tai voimassaolevasta
antidopingsäännöstöstä muuta johdu.
Seurasta erotaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, puheenjohtajalle tai
ilmoituksella seuran kokouksessa. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa
sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsenelle on kerran huomautettu
maksamattomasta jäsenmaksusta eräpäivän jälkeen ja jäsenmaksu on kalenterivuoden
lopussa edelleen maksamatta.
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Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan,
toimii vastoin näitä sääntöjä, seuran tarkoitusta tai urheilun eettisiä periaatteita tai seuran
vahingoittaa seuran mainetta sen toiminnassa tai sen ulkopuolella sekä mikäli jäsen
syyllistyy dopingrikkomukseen. Hallitus päättää kurinpitotoimista ja niihin liittyvistä
seuraamuksista.
Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen
tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla
ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan
maksuja.
Asianosaista on ennen erottamis- ja kurinpitopäätöksen tekemistä aina kuultava, paitsi
milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erotetulla jäsenellä on
oikeus saattaa erottaminen ja kurinpitopäätös seuran kokouksen ratkaistavaksi valittamalla
erottamispäätöksestä seuran hallitukselle 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi
saatuaan.
Dopingrikkomuksista seuran jäsenelle määrättävät seuraamukset on määrätty edellä sekä
mainituissa antidopingsäännöstöissä. Seuran jäsen voidaan määrätä korvaamaan
dopingrikkomuksellaan aiheuttamansa vahinko seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä
kansainväliselle lajiliitolle.
Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä
järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen
kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.
Seurassa noudatetaan urheilun eettisiä periaatteita. Näiden vastaista toimintaa on muun
muassa:
 Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen.
 Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella.
 Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin.
 Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa.
 Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu.
 Urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi.
 Kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys.
 Vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta.
 Lainvastainen mainonta.
 Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta
siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus.
 Rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella.
 Lahjonta
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III.

Seuran kokoukset
7§

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään tammimaaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa, kokouksen paikan ja tarkemman ajan
määrää hallitus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14
päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
8§
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksessa läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuullisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Päätetään kokous
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksessa läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on
jäsenenä
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Päätetään kokous
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä
johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran
kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista
jäsenistä esittää. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi
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kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden
kuluessa siitä, kun jäsenet ovat kokousta edellä olevasti esittäneet pidettäväksi.
9§
Äänestyksissä, jotka koskevat muita asioita kuin seuran sääntöjen muutosta tai seuran
purkamista, ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö tai äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Äänestykset ovat avoimia, ellei ½ läsnä olevista
seuran jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä.
Jokaisella kokoukseen mennessä jäseneksi otetulla viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä
ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Seuran kokouksen voi järjestää tai siihen voi osallistua etäyhteyksin silloin, kun siitä on
kokouskutsussa ilmoitettu.
10 §
Seuran ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten
pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen
tarkastajien tarkastettava. Hallitus voi määrätä jaoston tai nimeänsä erillisen toimikunnan
tai vastaavan pitämään pöytäkirjaa kokouksistaan. Hallituksen tai jaoston pöytäkirja
tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.
IV.

Seuran asioiden hoitaminen
11 §

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu
puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet
on erovuorossa vuosittain. Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä
ole.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti
sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
12 §
Hallituksen keskeiset tehtävät ovat:
 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden vastuuhenkilöt ellei
näitä ole toimintasuunnitelmassa valittu
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Vastata seuran taloudesta
Pitää jäsenluetteloa
Laatia seuran tilinpäätös ja vuosikertomus
Laatia toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
Hoitaa seuran ulkoista ja sisäistä viestintää
Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
Päättää tai esittää seuran toimintaan liittyvät palkitsemiset
Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
Luovuttaa tarpeelliset asiakirjat toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään
kuukautta ennen kevätkokousta

Jaostot voivat päättää seuran kokouksen ja hallituksen asettamissa rajoissa sisäisestä
toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet
ja jaosto raportoi toiminnastaan pyydettäessä hallitukselle.
Seuran ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston,
joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat
lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.
13 §
Toiminnantarkastaja toteuttaa yhdistyslaissa toiminnantarkastajalle määrätyt tehtävät ja
jättää hallitukselle toiminnantarkastuskertomuksen 14 päivää ennen kevätkokousta.
14 §
Seuran tilivuosi on kalenterivuosi.
15 §
Seuran nimen merkitsevät seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.
IV.

Muita määräyksiä.

14 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään 3/4 osan enemmistöllä
kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
15 §
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään 3/4 osan enemmistöllä
kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran
purkamisesta.
Jos seura puretaan, päätetään sen viimeisessä kokouksessa seuran omaisuuden
käyttämisestä johonkin paikkakunnan alueella liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen.
Muilta osin seuran purkamisessa noudatetaan yhdistyslakia.

LIITE 2

16 §
Muuten noudatetaan mitä voimassa oleva yhdistyslaki säätää.

