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 (hyv. 18.12.06/korj. 3.8.07) 
 

  

 

 

VG-62 ry:n säännöt  
 
 

1. § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja virallinen kieli 
 
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan seuraksi, nimi on VG-62 ry ja sen ko-
tipaikka on Naantali. Seuran toiminta-alueena on Naantalin kaupunki ympäristöi-
neen. Seuran virallinen kieli on suomi. 

 
 

2. § Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 
 

Seuran tarkoituksena on urheiluseurana eri palloilu- ja jäälajien ynnä muun liikunta-
kasvatuksen edistäminen, kehittäminen ja ylläpitäminen toiminta-alueellaan Naanta-
lissa ja sen ympäristöalueilla, innostaa jäseniään ja muitakin henkilöitä toimimaan 
seuran päämäärien hyväksi sekä työskentelemään hyvän yhteishengen kasvattami-
seksi jäsenistössään. Seuran tarkoituksena on erityisesti junioritoiminnan kautta 
edistää eri lajien toimintaa ja kehitystä. 

 
Seuran käytännön urheilu- ja liikuntatoiminta on jaettu eri jaostoihin, jotka toimivat 
seuran tarkoitusten toteuttamiseksi sen alaisina itsenäisinä toimieliminä.  

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura itse urheiluseurana sekä eri jaostojensa toi-
mesta 
 
- järjestää valmennus-, urheilu- ja liikuntaharjoituksia, kilpailuja, näytöksiä, kursse-

ja, yhdessäolotilaisuuksia ja muita sen toimintaan olennaisesti liittyviä tapahtu-
mia, erityisesti junioritoiminnan edistämiseksi, 

- harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella seuran tarkoitusperiä 
edistävää valistus-, kasvatus-, tiedotus-, julkaisu- ja suhdetoimintaa, 

- toimeenpanee neuvonta-, ohjaus- ja neuvottelutilaisuuksia jäsenten, eri viran-
omaisten ja muiden intressitahojen kanssa urheilu- ja liikuntapaikkojen kehittämi-
seksi sekä olosuhteiden parantamiseksi, sekä 

- harjoittaa tarvittavaa yhteistoimintaa urheilun ja liikunnan eri keskusjärjestöjen ja 
lajiliittojen kanssa. 

  
Toimintansa tukemiseksi seura voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, harjoittaa ravintola-, 
kioski- ja kahvilaliikettä, urheiluvälinekauppaa ja kustannustoimintaa sekä järjestää 
arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä. Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testament-
teja. 

 
Taloudellista toimintaansa varten seura tarvittaessa hankkii asianomaiset luvat. Seu-
ran tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen 
siihen osallisille. 
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3. § Jäsenet 
 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, joka hyväksyy sen tar-
koituksen ja toimintamuodot. Jäseneksi pyrkivän on sitouduttava noudattamaan seu-
ran ja sen toimintaan vaikuttavien keskusjärjestöjen sekä eri lajiliittojen sääntöjä ja 
päätöksiä. Seuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan hakemuksesta hyväksyä kaikki eri 
jaostojen toimintaan osallistuvat urheilijat, liikunnanharrastajat ja toimihenkilöt, jotka 
ovat eri jaostojen kautta mukana virallisesti seuran järjestämässä urheilu- ja liikunta-
toiminnassa. Näistä jaostot tekevät erilliset jäsenlistat seuran hallituksen hyväksyttä-
viksi ja jäsenluetteloon kirjattaviksi.  

 
Seuran kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia 
yhteisöjä, jotka haluavat tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa sekä suorittavat vuo-
tuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeut-
ta seuran kokouksissa.  

 
Kunniajäseneksi seura voi hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat seu-
raa merkittävästi tukeneet ja auttaneet. 

 
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Hal-
litus voi hyväksyä varsinaiset jäsenet keskitetysti myös eri jaostojen esityksistä. Seu-
ran jäsenluetteloon kirjataan kaikki jäsenet; erikseen varsinaiset, kunnia- ja kanna-
tusjäsenet. 

 
Alle 15-vuotiailla jäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.  

 
Erityisen ansioituneille jäsenille seuran hallitus on oikeutettu antamaan seuran an-
siomerkkejä, joiden luovuttaminen seuraan kuulumattomille henkilöille on kielletty. 

 
 

4. § Jäsenen velvollisuudet, eroaminen ja erottaminen 
 

Seuran jäsen on velvollinen huolehtimaan jäsenmaksujensa määräaikaisesta suorit-
tamisesta sekä jaostokohtaisten velvoitteidensa suorittamisesta, jotta jäsen voi pääs-
tä osalliseksi seuran ja sen eri jaostojen tarjoamista eduista.  

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöy-
täkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki näiden sääntöjen perus-
teella asetetut jäsenmaksut sanotun vuoden loppuun asti sekä huolehtimaan sen ja-
oston velvoitteistaan, johon hän kuuluu. Eroamis- ja siirtoasioissa on noudatettava 
myös eri lajiliittojen antamia sääntöjä. Seuran hallitus voi erikseen lajiliittokohtaisten 
sääntöjen perusteella määrätä, että eroaminen tulee voimaan vasta määrätyn ajan 
kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta pitem-
mäksi. 

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmak-
sunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seu-
raan liittymällä sitoutunut, taikka hän on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöis-
sä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen 
syy.  

 
Erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan erottamispäätöksestä seuran kokoukseen 
jättämällä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tie-
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donantopäivää lukuun ottamatta, valituskirjelmän seuran hallitukselle. Seuran koko-
us on velvollinen käsittelemään valitusasian kiireellisenä, viimeistään kolmenkym-
menen (30) vuorokauden kuluessa valituskirjelmän saapumisesta hallitukselle. 
 
 

5. § Jäsenmaksut ja muut maksut 
 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suu-
ruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää seuran vaalikokous. Kunnia-
jäseneksi valittu ei ole velvollinen suorittamaan jäsenmaksua. 

 
Eri jaostot voivat kerätä varsinaisilta jäseniltä toimintaansa varten jaostomaksun, mi-
kä maksetaan jaostolle yhdessä tai useammassa erässä kutakin jaoston toiminta-
kautta varten. Maksun suuruuden määrää kukin jaosto erikseen, minkä seuran vaa-
likokous hyväksyy vahvistaessaan jaostojen tulo- ja menoarviot. 

 
 

6. § Hallitus 
 

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kahdeksan kahdeksi vuodek-
si valittua varsinaista jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuoroisia. Jokaiselle jä-
senelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 
 
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vaalikokouksen jälkeen seuraavan kalenteri-
vuoden alusta. 

 
Hallitus voi valita keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvitta-
vat toimihenkilöt. Sihteerinä toimii seuran toiminnanjohtaja tai tämän ollessa estynyt, 
kokouksessa erikseen valittu hallituksen jäsen.  

 
Hallituksen kokouksiin voivat osallistua myös eri jaostojen puheenjohtajat tai mah-
dolliset varapuheenjohtajat ilman äänioikeutta. 

 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta-
jan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituk-
sen jäsenistä sitä vaatii.  

 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä ja kaikille on annettu kutsu hyvissä 
ajoin ennen kokousta. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

 
Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy seuran maksettavat laskut, ellei hallitus tarvitta-
essa toisin erikseen määrää. 

 
Hallituksen velvollisuutena on mm. valvoa seuran, toiminnanjohtajan, eri jaostojen ja 
sen jäsenten toimintaa, pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa, lain ja sääntö-
jen mukaisesti hoitaa seuran yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata seuran varojen 
hoidosta, laatia ja esittää tilikokoukselle seuran vuosi- ja tilikertomukset, toimittaa 
tarpeelliset tiedot seuran jäsenille, hyväksyä seuraan pyrkivät uudet jäsenet, päättää 
mahdollisista ansiomerkkien tai muiden huomionosoitusten jakamisesta, kutsua ko-
koon seuran kokoukset, esittää asiat seuralle ja eri jaostoille sekä ryhtyä kaikkiin nii-
hin toimenpiteisiin, joita sen etu ja laki vaatii.  
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7. § Yhdistyksen jaostot 
 

Seuran käytännön urheilu- ja liikuntatoiminnasta vastaavat eri lajikohtaiset jaostot 
seuran hallituksen alaisina itsenäisinä toimieliminä. Jaostoilla voi olla omat sisäiset 
toimintasääntönsä, mitkä seuran hallitus tarvittaessa erikseen vahvistaa. 

 
Jaostot pitävät kirjaa omasta taloudenpidostaan, joka kuuluu osana seuran kirjanpi-
toa. Hallitus valvoo jaostojen taloudenpitoa. 

 
Jaostot ovat velvollisia antamaan seuran hallituksen vaatimat selvitykset toiminnas-
taan, joihin kuuluvat mm. 
 
- toimintasuunnitelmat sekä tulo- ja menoarviot omille toimintakausilleen, 
- seuran tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen laatimista varten toimintakertomukset 

ja muut tiedot taloudenpidostaan hyvissä ajoin, jotta seuran tilinpäätös ja hallituk-
sen vuosikertomus saadaan laadituksi tilintarkastajia varten ennen tilikokousta, 
sekä 

- muut seuran hallituksen vaatimat selvitykset toiminnastaan. 
 

Jaostojen hallinnoima omaisuus on seuran omaisuutta. Mahdollisia seuran kannalta 
merkittäviä oikeustoimia tehdessään jaostot ovat velvollisia pyytämään niihin halli-
tuksen luvan. Jaostot ovat omalta osaltaan velvollisia valvomaan eri joukkueittensa, 
toimihenkilöittensä ja urheilijoiden toimintaa. Seuran hallitus voi tarvittaessa antaa li-
sämääräyksiä sen eri toimihenkilöiden sekä jaostojen ja näiden toimihenkilöiden teh-
tävistä ja velvollisuuksista. 

 
 

8. § Toiminnanjohtaja 
 

Seuralla voi olla hallituksen alaisena toimiva palkattu toiminnanjohtaja, jonka tehtä-
vät vahvistaa hallitus. 

 
 

 9. §. Seuran nimen kirjoittaminen 

 
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toimin-
nanjohtaja yksin taikka kaksi varsinaista hallituksen jäsentä yhdessä. 

 
 

10. §. Tilikausi ja tilintarkastus 
 

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.    
 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin-
tarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen tilikokousta. Tilintarkastajien on tar-
kastettava seuran tilit ja kalusto sekä antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi 
(2) viikkoa ennen tilikokousta hallitukselle. Heidän on myös valvottava, että hallitus 
toimihenkilöineen toimii kyllin tehokkaasti, ja he voivat vaatia milloin tahansa seuran 
tilikirjat nähtävikseen. 
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11. § Seuran kokoukset 
 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 
 

Seuran tilikokous pidetään maaliskuussa ja vaalikokous marraskuussa hallituksen 
määräämänä päivänä. Hallitus kutsuu seuran varsinaiset kokoukset koolle vähintään 
kymmenen (10) päivää ennen kokousta sanomalehtien välityksellä tai kirjallisena 
kutsuna jäsenille taikka seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyillä ilmoituksilla. 
Kokouskutsuissa on otettava huomioon voimassa olevan yhdistyslain määräykset. 
Muista asioista hallitus ilmoittaa jäsenilleen parhaaksi katsomallaan tavalla. 

 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus kat-
soo siihen olevan aihetta taikka kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioi-
keutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun 
vaatimus sen pitämisestä on kirjallisesti esitetty seuran hallitukselle. Ylimääräisessä 
kokouksessa käsitellään ainoastaan ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle. 
Kokouskutsu ylimääräiseen kokoukseen kutsutaan samalla tavoin kuin varsinaiset 
kokoukset vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

 
Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. 
Kaikki äänestykset ovat avoimia, ellei joku vaadi suljettua lippuäänestystä. Päätök-
sentekoon saavat osallistua vain jäsenmaksunsa suorittaneet 15 vuotta täyttäneet 
jäsenet, paitsi kannatusjäsenet. Kannatusjäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja pu-
heoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

 
Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet an-
netuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
 

12. § Varsinaiset kokoukset 
 

Seuran tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
 1. kokouksen avaus, 
 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
kaksi ääntenlaskijaa,                                    

  
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
 
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys, 
 

 5. esitetään seuran edellisen tilikauden tilinpäätös, seuran ja eri jaostojen 
toimintakertomukset ja tilintarkastajien lausunto, 

 
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämises-

tä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, sekä 
 
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
 

Seuran vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
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 1. kokouksen avaus, 
 
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

kaksi ääntenlaskijaa,                                    
 
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
 
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys, 
 
 5. käydään lävitse hyväksyttäväksi seuran ja eri jaostojen seuraavaa toiminta-

kautta varten laaditut toimintasuunnitelmat sekä tulo- ja menoarviot, 
 
 6. päätetään urheilumuodoista, jotka pidetään seuran ohjelmassa tai otetaan 

siihen mukaan eri jaostoina tai niiden alaisuudessa sekä valitaan eri jaostojen 
puheenjohtajat, mahdolliset varapuheenjohtajat ja jäsenet seuraavaksi kalen-
terivuodeksi, 

  
 7. valitaan seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavalle kalenteri-

vuodelle, 
 

 8. valitaan kahdeksi vuodeksi hallitukseen jäsenet täyttämään erovuorossa 
olevien paikat sekä tarvittavat varajäsenet hallituksen jäsenille sekä samalla 
todetaan koko hallituksen kokoonpano varajäsenineen seuraavalle kalenteri-
vuodelle, 
 
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavan kalenterivuo-
den tilejä tarkastamaan,  
 
10. valitaan tarvittaessa seuraavaksi kalenterivuodeksi edustajat eri lajikoh-
taisten keskusjärjestöjen tai lajiliittojen kokouksiin, ellei näitä valita muissa ko-
kouksissa,  
 
11. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle, sekä 

 
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 

Mikäli seuran jäsen tai jaosto haluaa saada jonkin asian seuran tili- tai vaalikokouk-
sen käsiteltäväksi, on näiden ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä 
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun ja asiallisesti valmistella. 

 
 

13. § Muita määräyksiä 
 

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yh-
distyslain säännöksiä. 

 
Seuran tai sen hallituksen päätökset tulevat voimaan heti, ellei niitä päätettäessä ole 
toisin määrätty eikä näistä säännöistä muuta johdu taikka voimassa oleva yhdistys-
laki toisin määrää. 
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14. § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen 
 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouk-
sessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokous-
kutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. 

 
Seuran purkautuessa käytetään sen varat seuran tarkoituksen edistämiseen purka-
misesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa muulla tavoin 
lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 
 

15. § Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia. 
  


