JyväskylänT aitoluisteluseurar yY
 hdistyksens äännöt1( 8)O
 nkapannu2

40700J yväskylä 

Jyvä skylä nTaitoluisteluseurary 
1Yhdistyksennimijakotipaikka 
Yhdistyksenn
 imio
 nJ yväskylänT aitoluisteluseurar y.Y hdistyksenk otipaikkao
 n
Jyväskylänk aupunkiL änsi-Suomenläänissä. 
Yhdistyso
 np
 erustettu1
 2.03.1980jas iitäk äytetäänn
 äissäs äännöissän
 imitystä
seura. 
Seurao
 nS uomenT aitoluisteluliiton( STTL),S uomenL iikuntajaU
 rheilun( SLU)ja
Keski-SuomenL iikunnan( KesLi)jäsen.S euran
 oudattaak o.jäsenliittojens ääntöjäja 
määräyksiä.S eurassat oteutetaanN
 uoriS uomi-ideologiaa. 

2Tarkoitusjatoiminnanlaatu 
Seurant arkoituksenao
 ne distääliikuntaharrastustas iten,e ttäm
 ahdollisimmanm
 oni 
seuranjäsenh
 arrastaisik unto-,k ilpa-t aih
 uippu-urheiluae dellytystensäja
tarpeidensam
 ukaisesti. 
Tarkoituksensat oteuttamiseksijat oimintansat ukemiseksis eura  
1.t arjoaajäsenilleen 
−k ilpailutoimintaa 
−k oulutustoimintaa 
−v almennus-jah
 arrastustoimintaa 
−n
 uorisotoimintaa 
−ti
 edotus-jas uhdetoimintaa 
−k untoliikuntaa 
−s ekäm
 uutas amantapaistat oimintaat avoitteenaant oteuttaajäsenilleen 
mahdollisimmanm
 onipuolisialiikuntamahdollisuuksia 
2.p
 yrkiie hdotusten,a nomustenjaa loitteidena vullalisäämääny hteistyötä 
viranomaisenjam
 uideny hteisöjenk anssas ekäp
 yrkiio
 matoimisesti  
liikuntaharrastuksenk ehittämiseenjajärjestämiseens ekäs illet arpeellisten 
harjoituspaikkojenja– välineidenh
 ankkimiseenjah
 oitamiseen. 
3.h
 arjoittaajulkaisutoimintaa 
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4.o
 ttaav astaanlahjoituksiajat estamenttejas ekäv oio
 mistaat oimintaansav arten 
tarpeellisiak iinteistöjä. 
5.h
 ankkimallav arojaa atteellisent oimintansat ukemiseksijärjestäenh
 uvi-ja 
näytöstilaisuuksias ekäk ilpailutoimintaa,k eräyksiäjaa rpajaisia,o
 mistaenja 
ylläpitäenu
 rheilulaitoksia,h
 arjoittaenk ustannus-jajulkaisutoimintaas ekä 
majoitus-jar avitsemusliikettäs ekäv älittäenjäsenilleenv oittoat avoittelematta 
urheiluvälineitäja– asusteita.  
Tarvittaessas eurah
 ankkiit oimintaansav artena sianmukaisenluvan. 

3Seuranjäsenet 
Seuranv arsinaiseksijäseneksiv oidaanh
 yväksyäh
 enkilö,jokah
 yväksyys eurant ar
koituksen. 
Perhejäseneksiv oidaanh
 yväksyäa lle1
 5-vuotiaanv arsinaisenjäsenenh
 uoltaja.
Perhejäsenelläe io
 lejäsenmaksuvelvoitetta. 
Kannattavaksih
 enkilöjäseneksiv oidaanh
 yväksyäy ksityinenh
 enkilöja
kannattavaksiy hteisöjäseneksio
 ikeuskelpoineny hteisö,jokat ukees eurant oimintaa
suorittam
 allav uotuisent aik ertaluontoisenk annattajajäsenmaksun.K
 annattavalla
yhteisöjäs enelläs ekäk annattavallah
 enkilöjäsenelläo
 np
 uhe-,m
 uttae iä änioikeutta
seuran k okouksissa. 
Seuranjohtokuntah
 yväksyyv arsinaisetjäsenet,p
 erhejäsenetjak annattavatjäsenet. 
Jäseneksiliitytäänm
 aksamallav uosittains euranv uosikokouksenh
 yväksymäjäsen
maksu. 
Kunniapuheenjohtajaksiv oidaans eurank okouksenp
 äätökselläk utsuas euranp
 u
heenjohtajanaa nsiokkaastit oiminuth
 enkilö.K
 unniapuheenjohtajana rvoo
 ne linikäi
nen.  
Kunniajäseneksivoidaanjohtokunnane sityksestäs eurank okouksenp
 äätökselläk ut
suah
 enkilö,jokao
 ne rittäinh
 uomattavastie distänyts eurant oimintaa.K
 unniajäse
nena rvoo
 ne linikäinen. 

4Jäseneneroaminenjaerottaminen 
Jäsenelläo
 no
 ikeuse rotas eurastailmoittamallas iitäk irjallisestijohtokunnallet ais en 
puheenjohtajallet aikkailmoittamallae rostas eurank okouksessam
 erkittäväksip
 öy
täkirjaan.E rok atsotaant apahtuneeksih
 eti,k unilmoituso
 nt ehty,m
 uttae roavao
 n 
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velvollinens uorittamaanm
 aksunsas ekäm
 uutn
 äidens ääntöjene dellyttämät
velvoitteetk uluvant oimintavuodenloppuuns aakka.  
Jäsenenlopettaessajae rotessas eurastak eskent oimintakaudene ijom
 aksettuja 
maksujap
 alauteta.H
 uoltajat ait äysi-ikäinenjäsenv oia noam
 aksuhyvitystäjäljellä 
olevank audenm
 aksuistak irjallisesti.P
 erustelluistas yistäs euranh
 allitusv oi
hyväksyäa nomuksen.M
 aksuistae ik uitenkaanm
 yönnetäh
 yvitystä
irtisanoutumiskuukaudeltae ikäs itäs euraavaltak uukaudelta. 
Ylläm
 ainittujam
 aksujao
 vatm
 m.( eik uitenkaann
 äihinr ajoittuen): 
-jäsenmaksu 
-k ausi-joukkue-,r yhmämaksut 
-joukkueellet air yhmällek ertyneett asausmaksut 
-k aikkim
 aksutk ertyneistäk uluista 
-k aikkir ästissäo
 levatm
 aksut 
-k aikkik ilpailukustannukset( ainat oimintakaudenloppuuns aakka) 
Jäsenk atsotaane ronneeksia utomaattisesti,m
 ikälijäsenelläo
 ne dellisenk auden
jäsenmaksum
 aksamatta. 
Johtokuntav oie rottaajäsenens eurasta,josjäseno
 njättänyte rääntyneenjäsen
maksunsam
 aksamattat aim
 uutenjättänytt äyttämättän
 ev elvoitukset,joihinh
 äno
 n 
seuraanliittymälläs itoutunutt aio
 nm
 enettelyllääns eurassat ais enu
 lkopuolella 
huomattavastiv ahingoittanuts euraat aie ie näät äytälaissat aikkas eurans äännöissä 
mainittujajäsenyydene htoja. 

4.1Dopingrikkomukset 
Seuranjäsens itoutuun
 oudattamaank ulloinkinv oimassao
 levaaS uomenA
 ntidoping
toimikuntaA
 DTr y:nv ahvistamaaa ntidopingsäännöstöäjaK
 ansainvälisenlajiliiton 
antidopingsäännöstöjäs ekäK
 ansainvälisenO
 lympiakomiteana ntidopingsäännöstöjä. 
Dopingrikkomuksetjas euranjäsenellen
 iistäm
 äärättäväts euraamukseto
 nm
 äärätty 
edelläm
 ainituissaa ntidopingsäännöstöissä. 
Dopingrikkomuksiao
 vat: 

−K
 iellettya inet ain
 äyttök ielletynm
 enetelmänk äytöstäu
 rheilijane limistöstä 
otetussan
 äytteessä 
−K
 ielletyna ineent aim
 enetelmänk äyttöt aik äytöny ritys 
−K
 ieltäytyminend
 opingtestistä 



−D
 opingvalvonnanv älttelyjailmoitusvelvollisuudenlaiminlyönti 
−D
 opingtestinm
 anipulointi 
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−D
 opingaineidenh
 allussapito 
−D
 opingaineidenja– menetelmienlevittäminen 
−D
 opingine distäminen 

Dopingrikkomuksestav oidaanm
 äärätäs euraamuksena: 
−K
 ilpailutuloksenm
 itätöinti 
−U
 rheilutapahtumant ulostenh
 ylkääminen 
−U
 rheilunt oimintakielto 
−K
 irjallinenv aroitus 

Seuranjäsenv oijoutuak orvaamaand
 opingrikkomuksellaa iheuttamansav ahingon 
seurallejak ansallisellelajiliitolles ekäk ansainvälisellelajiliitolle.  
Kansallinenlajiliitto,t ais ena semesta,t ais enlisäksiK
 ansainvälinenlajiliitto( ISU)v oi 
päättääs euranjäsenelled
 opingrikkomuksestam
 äärättävästäs euraamuksestaja 
muistak urinpitotoimistae delläm
 ainituissaa ntidopingsäännöstöissä,s äännöissäja 
sääntöjäa lemmanasteisissam
 ääräyksissäv ahvistetullat avalla. 

4.2Erotetunvetoomus 
Erotetullao
 no
 ikeusv edotas eurans euraavaank okoukseen.V
 etoomuso
 na nnettava 
tiedoksik irjallisestis euranjohtokunnalle1
 4p
 äivänk uluessak irjallisen
erottamispäätöksenp
 ostituspäivästä,t ätäp
 äiväälukuuno
 ttamatta.J ohtokunnano
 n
kutsuttava k oolles eurank okousv ähintään3
 0p
 äivänk uluessav etoomuksen
saatuaan.E lleiv etoomustae sitetäe delläm
 ainitussajärjestyksessä,t ulee
erottamispäätösv oimaan h
 etim
 ääräajanp
 äätyttyä,m
 uttam
 uussat apauksessa
katsotaanjäsens eurastae rotetuksiv astas ittenk uns eurank okouso
 n
erottamispäätöksenv ahvistanut.E rotetullae i o
 leo
 ikeuttav aatiat akaisins euralle
suorittamiaanm
 aksuja. 

5Liittymis-jajäsenmaksu 
Varsinaisiltajäseniltäjak annattaviltajäseniltäp
 erittävänjäsenmaksujens uuruudesta 
erikseenk ummallekinjäsenryhmällep
 äättääs euranv uosikokous.
Kunniapuheenjohtaja,k unniajäsenetjap
 erhejäsenete iväts uoritajäsenmaksuja. 

6Johtokunta 
Seurana sioitah
 oitaajohtokunta,johonk uuluuv uosikokouksessav alitutp
 uheenjohtaja
yhdeksit oimikaudeksijak ahdeksit oimintakaudeksiv alitut6
 m
 uutav arsinaista jäsentä,
joistap
 uoleto
 ne rovuoroisiav uosittain.E nsimmäiselläk erralla 
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eroaap
 uolet a rvanp
 erusteellajas euraavillak erroillav uoronm
 ukaan.J osjäsen
keskent oiminta- 

kauttaestyytehtävänsähoitamisesta,valitseeseurankokoushänensijaansajäljellä
olevaksitoimintakaudeksitoisen,mikälikatsoosentarpeelliseksi.Johtokuntaanvoi 
myösk uulua1
 -3v arajäsentä. 
Johtokunnant oimintakausio
 nv uosikokouksenv älinena ika. 
Johtokuntav alitseek eskuudestaanv arapuheenjohtajanjas ihteerins ekäv alitsee 
keskuudestaant aiu
 lkopuoleltar ahastonhoitajanjam
 uutt arvittavatt oimihenkilöt. 
Johtokuntak okoontuup
 uheenjohtajant aih
 äneno
 llessaane stynyt
varapuheenjohtajank utsusta,k unh
 ek atsovats iiheno
 levana ihettat aik unv ähintään
puoletjohtokunnanjäsenistäk irjallisestis itäh
 eiltäv aatii. 
Johtokuntao
 np
 äätösvaltainen,k unv ähintäänp
 uolets enjäsenistäs ekäjoko
puheenjohtajat aiv arapuheenjohtajao
 vatläsnä.Ä
 änestyksetr atkaistaan
yksinkertaisellaä äntene nemmistöllä.Ä
 äntenm
 ennessät asanr atkaisee
puheenjohtajanä äni,v aaleissak uitenkina rpa. 

Johtokunnant ehtävänäo
 ne rityisesti: 
1.t oimias eurany limpänät oimeenpanevanajav alvovanae limenän
 iin,e ttä 
seurant arkoituksenjat avoitteidenm
 ukaisett oiminnatt oteutetaan  
suunnitelmienm
 ukaisesti. 
2.o
 llav astuussas eurant oiminnastalakienjaa setustenm
 ukaisesti. 
3.s uunnitellajak ehittääs eurank okonaistoimintaas ekäjohtaas eurant oimintaa 
seurant arkoituksenjat avoitteidenm
 ukaisesti. 
4.v ahvistaat ehtävänjaonk eskuudessaans ekäv alitat arvittavatt oimihenkilötja 
työryhmäts uorittamaann
 iillem
 äärättyjäjohtokunnallev astuullisiat ehtäviä.5
 .
vastatas euranu
 lkopuolelles uuntautuvastat oiminnasta. 
6.v astataS UL:ns ekäs enjäsenliittojenjap
 iiriens ääntöjenjao
 hjeidens euralle 
asettamistav elvoitteista. 
7.v astatas eurank okoustena ntamistav elvoitteista. 
8.p
 itääjäsenluetteloa. 
9.h
 oitaas eurant aloutta. 
10.h
 oitaas euranti
 edotustoimintaa. 
11.h
 yväksyäjae rottaajäsenet. 
12.v alitajae rottaat arvittaessas euranp
 alkatutt oimihenkilöts ekäs opiah
 eidän 
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eduistaan. 
13.p
 äättääs eurana nsiomerkkienm
 yöntämisestäjam
 uidenk unnia-ja  
ansiomerkkiene sittämisestä. 
14.r yhtyäk aikkiinn
 iihint oimenpiteisiin,joitas eurane tuv aatii. 
15.luovuttaati
 litti
 lintarkastajillet arkastettavaksiv ähintäänk olmev iikkoae nnen 
vuosikokousta. 
16.v alitae dustaja/edustajatS TLL:njaK
 esLinv uosi-y m.k okouksiin. 

7Seurannimenkirjoittaminen 
Seurann
 imenk irjoittavatjohtokunnanp
 uheenjohtajat aiv arapuheenjohtajajompi
kumpiy hdessäs ihteerint aijonkunjohtokunnanm
 ääräämänjohtokunnanjäsenent ai 
toimihenkilönk anssa.N
 imenkirjoittajieno
 no
 ltavat äysi-ikäisiä. 

8Tilikausijatilintarkastus  
Seurant oiminta-jati
 likausio
 n1
 .6.- 3
 1.5. 
Tilinpäätöst arvittavinea siakirjoineenjajohtokunnanv uosikertomuso
 na nnettava
tilintarkastajillev iimeistäänk olmev iikkoae nnenv uosikokousta.T ilintarkastajien
tulee a ntaak irjallinenlausuntonsah
 allituksellev iimeistäänk aksiv iikkoae nnen
vuosikokousta. 


9Seurankokoukset 
Seuranv uosikokousp
 idetäänv uosittainjohtokunnanm
 ääräämänäp
 äivänäe lokuun 
loppuunm
 ennessä. 
V
 uosikokousv oidaanp
 itääe täyhteyksiena vulla,m
 ikälit erveys-t ai
turvallisuustilanneo
 nk okousajankohtanas enk altainen,e ttäk okoontumisoikeutta
onk ansallisestit aip
 aikallisestir ajoitettut aiv ahvastis uositettuv ältettäväksi
viranomaistent aholta. 
Ylimääräinenk okousp
 idetään,k uny hdistyksenk okousn
 iinp
 äättäät aik un
johtokuntak atsoos iiheno
 levana ihettat aik unv ähintäänk ymmenesosa( 1/10)
seuranä änioikeutetuistajäsenistäs itäh
 allitukseltae rityisestiilmoitettuaa siaav arten
kirjallisesti v aatii.K
 okouso
 np
 idettäväk olmenkymmenenv uorokaudenk uluessa
siitä,k unv aatimuss enp
 itämisestäo
 ne sitettyjohtokunnalle. 
Seurank okouksissao
 njokaisella1
 5v uottat äyttäneelläv arsinaisellajäsenelläjaa lle 
15-vuotiaanjäsenenp
 erhejäsenellä,k unniapuheenjohtajallajak unniajäsenelläy ksi  
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ääni.K
 annattavallajäsenelläo
 nk okouksessaläsnäolo-jap
 uheoikeus.Ä
 änioikeutetun 
varsinaisenjäsenenä änioikeuttav oiv altakirjallak äyttääh
 änenp
 erheenjäsenensä.  
Seurank okouksenp
 äätökseksit ulee,e lleis äännöissäo
 let oisinm
 äärätty,s e
mielipide,jotao
 nk annattanuty lip
 uoleta nnetuistaä änistä.Ä
 änestyksetr atkaistaan
yksinkertaisellaä äntene nemmistöllä.Ä
 äntenm
 ennessät asanr atkaiseek okouksen
puheenjohtajanä äni,v aaleissak uitenkina rpa. 
Seuran,s enjohtokunnanjajaostojenk okouksissao
 np
 idettäväp
 öytäkirjaa.S euran 
kokoustenp
 öytäkirjato
 nk okouksenp
 uheenjohtajanjas ihteerina llekirjoitettavas ekä
valittujent arkastajient arkastettava.J ohtokunnanjajaostojenp
 öytäkirjat
tarkistetaanh
 etit ais euraavassak okouksessa. 

10Yhdistyksenkokoustenkoollekutsuminen 
Johtokunnano
 nk utsuttavas eurank okousk oollev ähintään1
 4v uorokauttae nnen 
kokoustajoko 
−s anomalehti-ilmoituksellaK
 eskisuomalainen-lehdessät ai 
−k irjallisenailmoituksenajäsenillet ai 

−s euranv iralliseenilmoitustauluunk iinnitetylläilmoituksella  
−s ekäm
 ahdollisuuksienm
 ukaans euranw
 ww-sivuilla 

11Vuosikokous 
Seuranv uosikokouksessak äsitellääns euraavata siat: 
1.K
 okouksena vaus 
2.V
 alitaank okoukselle 
−p
 uheenjohtaja 
- s ihteeri 

−k aksip
 öytäkirjantarkastajaa 
−t arvittaessak aksiä äntenlaskijaa 
3.T odetaank okouksenlaillisuusjap
 äätösvaltaisuus 
4.H
 yväksytäänk okouksent yöjärjestys 
5.E sitetäänti
 linpäätös,v uosikertomusjati
 lintarkastajienlausunto 
6.P
 äätetäänti
 linpäätöksenv ahvistamisestajav astuuvapaudenm
 yöntämisestä 
hallituksellejam
 uillev astuuvelvollisille 
7.V
 ahvistetaant oimintasuunnitelma,t ulo-jam
 enoarvios ekäjäsenmaksujen 
suuruudet 
8.V
 alitaanjohtokunnanp
 uheenjohtaja,jotak utsutaanm
 yöss euran  
puheenjohtajaksis euraavaksit oimintakaudeksis ekä3
 jäsentäe rovuorossa 
olevienjohtokunnanv arsinaistenjäsententi
 lalles ekä1
 -3v arajäsentä 
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9.V
 alitaank aksiti
 lintarkastajaajah
 eillev aratilintarkastajat 
10.K
 äsitelläänm
 uutk okouskutsussam
 ainituta siat 
11.K
 okouksenp
 äättäminen 
Mikälis euranjäsenh
 aluaas aadajonkina sians euranv uosikokouksenk äsiteltäväksi, 
onh
 änenilmoitettavas iitäk irjallisestijohtokunnallen
 iinh
 yvissäa join,e ttäa sia
voidaans isällyttääk okouskutsuun. 


12Sääntöjenmuuttaminenjaseuranpurkaminen 
Päätöss ääntöjenm
 uuttamisestajas euranp
 urkamisestao
 nt ehtäväs euran
kokouksessav ähintäänk olmen
 eljäsosan( 3/4)e nemmistölläa nnetuistaä änistä.
Kokouskutsussao
 nm
 ainittavas ääntöjenm
 uuttamisestat ais euranp
 urkamisesta. 
Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa
lakkautetuksi k äytetääns env arats amaant arkoitukseen. 
Seuranp
 urkamisestao
 nilmoitettavay hdistysrekisteriin. 

13Muitamääräyksiä 
Seurank okousv oin
 äidens ääntöjenjay hdistyslainp
 uitteissap
 erustaa
rekisteröimättömiäa laosastojajav alitan
 äihint arpeellisetjohto-jat oimintaelimet. 
Senlisäksi,m
 itän
 äissäs äännöissäo
 nm
 äärätty,n
 oudatetaanv oimassaolevan
yhdistyslainm
 ääräyksiä. 
Saavutetutjäsenoikeudets äilyvät. 

