
Kainuun Pyöräilijät. 

T O I M I N T A S Ä Ä N N Ö T. 

 

I. Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus 
 

1 § 
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan vain seuraksi, nimi on: Kainuun Pyöräilijät. 
Sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki Oulun läänissä. 
 

2 § 
Seuran tarkoituksena on toimia pyöräilyn ja retkeilyn edistämiseksi ja levittämiseksi 
Kainuussa: 
1) innostuttamalla jäseniksi kirjoittautuneita ja muitakin henkilöitä pyöräilyyn ja 

retkeilyyn. 
2) työskentelemällä hyvän toverihengen juurruttamiseksi jäseniinsä.  

 
Tähän päämäärää pyrkimiseksi seura toimeenpanee harjoituksia, näytöksiä, kilpailuja ja 
juhlia. 
 

II. Seuran jäsenet. 
3 § 

Seuran toimivaksi jäseneksi voi päästä jokainen hallituksen yksimielisesti hyväksymä 
hyvämaineinen ja amatööriksi luettava Kainuussa asuva henkilö, suorittamalla 
ilmoittautumismaksuna mk 2:— ja sitoutumalla suorittamaan vuosikokouksen määräämän 
vuosimaksun sekä noudattamaan seuran ja niiden keskusjärjestöjen päätöksiä ja sääntöjä, 
joihin seura kuuluu.  
 
Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi ottaa henkilön, joka maksaa mk 25:— vuosittain tai mk 
250:— kerta kaikkiaan. Hänellä ei ole seuran kokouksissa äänestysoikeutta.  
 
Kunniajäseniksi seura voi yleisessä kokouksessa tehdyllä päätöksellä, jota on kannattanut 
vähintään 2/3 läsnäolleista jäsenistä, kutsua henkilöitä, jotka erikoisen huomattavasti ovat 
edistäneet ja tukeneet seuran toimintaa. 

 
4 § 

Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä, sen virkailijoiden oikeutettuja 
määräyksiä, laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen määräaikana, rikkoo kunnian-tai 
rikoslakeja, toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti tai seuralle vahinkoa tuottavasti, voi 
hallitus jäsenyydestä erottaa. Päätöksestä erotettu jäsen voi vedota seuran yleiseen 
kokoukseen 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, päätöksenantopäivää 
lukuunottamatta, hallitukselle jätettävällä valituskirjalla. 

 
5 § 

Seuran jäsen on oikeutettu kantamaan seuran merkkiä, jonka luovuttaminen seuraan 
kuulumattomalle henkilölle hallituksen luvatta ei ole sallittua. Jäsen ei saa ilman hallituksen 
suostumusta edustaa seuraa yleisissä kilpailuissa. 



 

III. Seuran kokoukset. 
   

6 § 

Seura kokoontuu, paitsi vuosikokoukseensa, hallituksen kutsusta tarpeen mukaan tahi jos 
vähintään 1/10 seuran koko jäsenmäärästä kirjallisesti hallitukselta vaatii kokouksen 
pitämistä. Kokouksesta on hallituksen toimesta annettava tieto vähintään 7 päivää ennen 
kokouksen pitämistä ilmoittamalla sanomalehtienvälityksellä, postitse tai 
pylväsilmoituksella. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenten tietoon hallituksen parhaaksi 
harkitsemalla tavalla. 

 
7 § 

Vuosikokouksessa, joka pidetään kunkin vuoden tammikuussa, valitaan kokouksen 
puheenjohtaja, pöytäkirjuri ja pöytäkirjantarkastajat, todetaan kokouksen laillisuus, 
esitetään vuosi-ja tilikertomus, päätetään hallituksen tili-ja vastuuvapaudesta, määrätään 
toimivain jäsenten vuosimaksun suuruus, käsitellään hallituksen seuraavaa vuotta varten 
laatima toimintasuunnitelma sekä tulo ja menoarvio, valitaan puheenjohtaja ja muut 
jäsenet hallitukseen, valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä, 
harjoitusohjaajat ja mahdolliset toimikunnat sekä käsitellään muut kysymykset, jotka 
hallitus on jättänyt vuosikokouksen päätettäväksi. Vuosikokous kutsutaan kokoon samoin 
kuin muut kokoukset. 

 
8 § 

Äänestyksissä, jotka koskevat muita kuin kunniajäsenten vaalia, sääntöjenmuutos- ja 
lisäehdotuksia sekä seuranpurkamista, 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. Päätöksentekoon 
saavat vain jäsenmaksunsa suorittaneet toimivat jäsenet ottaa osaa. 

 
IV. Seuran asioiden hoitaminen. 
 

9 § 
Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 6 jäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa 
vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, 
rahastonhoitajan, kalustonhoitajan ja kantomiehet. Hallituksen tehtävänä on mm. tarkastaa 
ja hyväksyä rahastonhoitajan tilit tilintarkastajille ja vuosikokoukselle esitettäviksi, 
tarkastaa ja allekirjoittaa sihteerin laatima vuosikertomus, valmistaa asiat yleisessä 
kokouksessa käsiteltäviksi, pitää jäsenluetteloa, huolehtia seuran omaisuuden ja 
juoksevien asioiden hoidosta, kantaa ja vastata seuraa koskevissa asioissa sekä valvoa, 
että asianomaiset toimihenkilöt täyttävät velvollisuutensa. Hallitus kokoontuu 
puheenjohtajan tai hänen ollessaan estettynä varapuheenjohtajan kutsusta ja on 
päätösvaltainen, kun vähintään 3 jäsentä on saapuvilla. Hallituksen jäsenten erotessa 
toimitetaan täytevaali seuran lähinnä seuraavassa kokouksessa sen jälkeen, kun 
eroaminen on hallitukselle ilmoitettu. 
 

 
 
 



10 § 
Seuran virkailijain tehtävät ja velvollisuudet:  
a) puheenjohtaja valvoo ja edustaa ylinnä seuraa ja sen etuja, johtaa puhetta seuran ja 

hallituksen kokouksissa ja vahvistaa nimikirjoituksellaan maksettavat laskut; 
b) varapuheenjohtaja toimittaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estettynä; 
c) sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, laatii vuosikertomuksen, vastaanottaa jäseniksi 

ilmoittautumiset, kirjoittaa jäsenkortit ja laatii pöytäkirjat seuran ja hallituksen 
kokouksissa; 

d) rahastonhoitaja hoitaa seuran rahavaroja huolehtien saatavien perimisestä ja 
velkojen maksamisesta ja pitää kassa- ja muita tarpeellisia kirjanpito kirjoja; 

e) kaluston hoitaja hoitaa seuran kalustoa ja laatii vuosittain kalustoluettelon; 
f) kantomiehet keräävät seuran jäsenmaksut ja pitävät kantokirjaa; 
g) harjoitusohjaajat valitsevat seuran edustajat kilpailuihin, pitävät huolta harjoituksista 

ja toimittavat jäsenille tiedonharjoitus- ja kilpailu tilaisuuksista.  

Hallitus voi, jos katsoo sen tarpeelliseksi, nimittää muitakin virkailijoita, jotka toimivat 
hallituksen vastuulla. Tarpeen vaatiessa seura saattaa jakaantua jaostoihin ja asettaa 
erityisiä toimikuntia. 

 
11 § 

Tilintarkastajain tehtävänä on tarkastaa seuran tilit ja muu toiminta, laatia niistä kirjallinen 
lausunto ja jättää se ennen tammikuun 5. päivää hallitukselle seuran vuosikokoukselle 
esitettäväksi. 

 
12 § 

Seuran tilivuosi on kalenteri vuosi. 
 

13 § 
Seuran nimen merkitsevät seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi 
yhdessä sihteerin kanssa. 

 
IV. Muita määräyksiä. 
 

14 § 
Sääntöjen muutos- ja lisäysehdotukset on jätettävä kirjallisesti hallitukselle. Jos hallitus 
tällöin yksimielisesti vastustaa esitettyä muutos tai lisäysehdotusta, on se sinänsä 
rauennut. Päinvastaisessa tapauksessa jätetään asia 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. 

 
15 § 

Päätös seuran hajoittamisesta tehdään kahdessa perättäisessä yleisessä kokouksessa 
sillä tavalla ja samalla äänten enemmistöllä kuin edellisessä pykälässä mainitaan. Jos 
seura hajoitetaan, päätetään sen viimeisessä kokouksessa seuran omaisuuden 
käyttämisestä johonkin paikkakunnalla liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen. 



 
16 § 

Muuten noudatetaan mitä voimassa oleva yhdistys laki säätää. 


