ESPOON PALLOSEURAN JÄÄKIEKKO RY:N SÄÄNNÖT

27.8.2013

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Espoon Palloseuran Jääkiekko ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Yhdistys on rekisteröity 5.3.1992 ja
yhdistyksen kieli on Suomi. Näissä säännöissä yhdistyksestä voidaan käyttää
myös nimitystä seura.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää urheilua ja jääkiekkoliikuntaharrastusta
yhdistyksen toiminta-alueella, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa, terveyttä,
hyvinvointia ja työkykyä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja
pysyvää harrastusta jääkiekko- ja muuhun urheiluun sekä kasvattaa
toimintansa avulla jäsenistänsä yhteiskunnalle hyödyllisiä toimintakykyisiä
kansalaisia.
Yhdistyksen toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun
reilun pelin periaatteet. Toiminnassaan seura pyrkii edistämään tasa-arvoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-

järjestää
urheilu-,
harjoitusja
valmennustilaisuuksia
sekä
kerhotoimintaa
tarjoaa jäsenilleen vapaa-ajanharrastusmahdollisuuksia
antaa tietopuolista opetusta
järjestää ja toimeenpanee tapahtumia, kilpailuja, näytöksiä, kursseja,
kerhotoimintaa, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
hankkii, omistaa, vuokraa ja ylläpitää toiminnassaan tarvittavia välineitä
ja harjoituspaikkoja
vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä
liikuntapaikkasuunnitteluun sekä päätöksentekoon.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa
vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten
tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä
ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Toimintansa tukemiseksi
yhdistys voi myös hankkia yhteistyökumppaneita ja tukijoita sekä harjoittaa
kustannus, kirjapaino-, monistus-, majoitus-, ravintola-, kioski-, ja
kahvilatoimintaa sekä seuratuote-, urheiluasuste- ja urheiluvälinekauppaa.
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Seuran tarkoituksena ei ole voiton taikka muun taloudellisen ansion
hankkiminen seuralle tai sen jäsenille.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Espoon talousalue ja yhdistys voi jakaantua
rekisteröimättömiksi jaostoiksi eri toimintalohkoja varten. Hallitus päättää
jaostojen tai toimintalohkojen rakenteesta, tehtävistä ja niiden kokoonpanoista
sekä muista niihin liittyvistä seikoista.

3 § SEURAN JÄSENYYDET
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

4 § YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Sen, joka
tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan
yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus, joka
pitää myös yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. Jäseneksi haluavan on
sitouduttava noudattamaan näitä sääntöjä.
Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja pelaajajäseniä. Pelaajajäsenenä voi
olla vain luonnollinen henkilö. Näiden lisäksi yhdistyksellä voi olla tuki- ja
kannattajajäseniä.
Yhdistyksen kokous voi kutsua puheenjohtajana erityisen ansiokkaasti
toimineen henkilön seuran kunniapuheenjohtajaksi. Yhdistyksen hallitus voi
kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä seuran kunniajäseniksi
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen
Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja
kansainvälisen
lajiliiton
antidopingsäännöstöjä
sekä
Kansainvälisen
Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

5 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan
tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen
suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet
kuluvan toimintakauden loppuun asti.
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Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi
kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos tämä on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, toimii näiden sääntöjen vastaisesti
tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, rikkoo lakeja
tai toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti, syyllistyy dopingrikkomukseen
taikka toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.
Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen päätöksen
tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus antaa selityksensä
asiassa, ellei erottamisen
syynä
ole
jäsenmaksun
laiminlyönti.
Erottamispäätökseen tyytymätön voi saattaa erottamista koskevan päätöksen
yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Vaatimus siitä on tehtävä yhdistyksen
hallitukselle kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamispäätöksen
tiedoksisaantipäivästä. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa neljäntoista päivän
määräaikaa laskettaessa. Tiedoksianto katsotaan tapahtuneen viimeistään 7
päivän kuluttua erottamispäätöksen lähettämisestä.
Ellei vaatimusta ole tehty, erottaminen tulee voimaan välittömästi 14 päivän
määräajan jälkeen. Mikäli vaatimus on kuitenkin tehty, erottaminen tulee
voimaan vasta yhdistyksen kokouksen vahvistettua erottamispäätöksen.
Eronneella tai erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin mitään seuralle
suorittamiaan maksuja. Eronneella tai erotetulla ei ole oikeutta vaatia mitään
korvausta seuran eteen tekemästään työstä tai muusta seuran toiminnan
tukemisesta.

6 § YHDISTYKSELLE SUORITETTAVAT MAKSUT
Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle vuosittaisen
yhdistyksen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Vuosittaisen jäsenmaksun
sijaan tuki- ja kannattajajäsenten jäsenmaksu voi olla myös kertasuoritteinen.
Eri jäsenryhmillä voi olla toisistaan poikkeavat jäsenmaksut. Kunniajäsenet ja
kunniapuheenjohtajat ovat jäsenmaksusta vapaat.
Seuran jäsenmaksun
vuosikokous.

suuruudesta

päättää

vuosittain

yhdistyksen

Jäsenmaksun lisäksi yhdistyksen jäseniltä ja muilta yhdistyksen järjestämään
toimintaan osallistuvilta ja yhdistyksen tarjoamia palveluita käyttäviltä peritään
niihin liittyvät toiminta- kausi-, osallistumis-, palvelu- ja muut maksut.
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7 § PÄÄTÖSVALTA JA HALLINTO
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen
hallinnosta vastaa yhdistyksen hallitus sekä sen alaisuudessa toimihenkilöt.
Yhdistyksen palveluksessa tai työsuhteessa oleva ei voi kuulua yhdistyksen
hallitukseen.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUS
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain, kunkin vuoden elokuussa. Seuran
ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun
vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt
siitä seuran hallitukselle kirjallisen esityksen, jossa on ilmoitettu käsiteltäviksi
halutut asiat. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa
siitä, kun jäsenet ovat tehneet hallitukselle sitä koskevan esityksen.
Yhdistyksen hallitus määrää kokouksen paikan ja tarkemman ajan. Kutsu
kokoukseen on julkistettava vähintään yhtä (1) viikkoa ennen ja enintään
neljää (4) viikkoa ennen kokousta. Kutsu tulee julkaista seuran
internetkotisivulla.
Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen
koollekutsumiseen.
Vuosikokouksessa käsiteltävät ja päätettävät asiat
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokoukselle:
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- ääntenlaskijat;
3. todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet;
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. vahvistetaan kokouksen työjärjestys;
6. esitetään yhdistyksen hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
vahvistetaan tilinpäätös;
7. esitetään tilintarkastajien kertomus ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille;
8. päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä
palkkioperusteista seuraavaksi tilikaudeksi;
9. esitetään ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä
talousarvio;
10. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet;
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11. todetaan ja tarkistetaan yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset
hallituksen puheenjohtajaksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi;
12. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi toiminta- ja
tilikaudeksi;
13. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet;
14. valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
Tilintarkastajien tulee olla auktorisoituja tilintarkastajia;
15. käsitellään kokouskutsussa mainitut tai jäsenten vireille panemat muut
asiat;
16. kokouksen päättäminen.

9 § PÖYTÄKIRJA
Yhdistyksen, hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä
pöytäkirjaa.
Yhdistyksen
kokouksen
pöytäkirja
tulee
kokouksen
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittaa sekä kokouksessa valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastaa. Hallituksen, jaostojen tai valiokuntien pöytäkirjat
tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.
Seuran, hallituksen ja jaostojen kokouksien pöytäkirjoista tulee toimittaa
jäljennökset seuran puheenjohtajalle.

10 § PÄÄTÖKSENTEKO
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet
valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on
yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja
lippuja käyttämällä.
Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella
jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.
Pelaajajäsenellä, tuki- ja kannattajajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla tai
kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen
välityksellä.

11§ YHDISTYKSEN HALLITUS
Seuran asioita hoitaa yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus, joka koostuu
puheenjohtajasta ja vähintään neljästä (4) ja enintään kahdestatoista (12)
jäsenestä. Hallituksen jäsenten keskuuteen pyritään saamaan kummankin
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sukupuolen edustus. Hallitus edustaa seuraa, johtaa seuran toimintaa, vastaa
seuran taloudenhoidosta ja huolehtii seuran omaisuudesta. Seuralla voi olla
toiminnanjohtaja, joka toimii hallituksen alaisuudessa ja johtaa seuran
käytännön toimintaa.
Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan aina yhdeksi
toimintakaudeksi
kerrallaan.
Hallitus
valitsee
keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja
taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan tai, puheenjohtajan ollessa estyneenä,
varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen on aihetta tai vähintään neljä (4)
hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on
läsnä. Hallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävät erityisesti:
1. huolehtia lakien ja sääntöjen mukaisesti yhdistyksen kokousten päätösten
täytäntöönpanosta;
2. johtaa ja valvoa seuran toimintaa sekä tehdä aloitteita seuran toiminnan
kehittämiseksi sekä tiedottaa jäsenistöä;
3. pitää jäsenluetteloa sekä hyväksyä ja erottaa jäsenet;
4. huolehtia seuran taloudesta ja vastata seuran omaisuudesta;
5. huolehtia talous- ja toimintasuunnitelmien sekä toimintakertomusten ja
tilinpäätösten laatimisesta;
6. kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella vuosikokoukselle ja
ylimääräiselle kokoukselle valmisteltavat asiat;
7. nimetä tarpeelliseksi katsomansa jaostot ja valiokunnat ja vahvistaa
jaostojen ja valiokuntien ohjesäännöt, toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä
valvoa ja ohjata jaostojen toimintaa;
8. päättää toimien perustamisesta tai lakkauttamisesta sekä keskeisten
toimihenkilöiden toimenkuvista;
9. päättää toimihenkilöiden valinnasta ja erottamisesta
10. luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkistettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta;
11. huolehtia sarjoihin hakemisesta ja niihin osallistumisesta;
12. valita seuran edustajat muihin yhteisöihin ja niiden kokouksiin;
13. päättää henkilön, joka on pitkän ajan erityisen merkittävällä tavalla
edistänyt seuran tarkoitusperiä, kutsumisesta seuran kunniajäseneksi;
14. päättää jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimista;
15. ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii sekä hoitaa
muut esille tulevat asiat;
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12 § TILIKAUSI JA TOIMINTAKAUSI
Yhdistyksen toimintakausi ja tilikausi alkaa toukokuun 1. päivä ja päättyy
huhtikuun 30. päivä.

13§ NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen
varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

15 § SEURAN PURKAMINEN
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa perättäisessä, vähintään
kuukauden väliajoin, pidettävissä seuran kokouksissa. Kokouskutsussa on
mainittava erikseen seuran purkamisesta.
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran
toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta
päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat
kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
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