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Jyväskylän   Taitoluisteluseura   ry     

1			Yhdistyksen			nimi			ja			kotipaikka		 			

Yhdistyksen   nimi   on   Jyväskylän   Taitoluisteluseura   ry.   Yhdistyksen   ko�paikka   on   
Jyväskylän   kaupunki   Länsi-Suomen   läänissä.     

Yhdistys   on   peruste�u   12.03.1980   ja   siitä   käytetään   näissä   säännöissä   nimitystä   
seura.     

Seura   on   Suomen   Taitoluisteluliiton   (STTL),   Suomen   Liikunta   ja   Urheilun   (SLU)   ja   
Keski-Suomen   Liikunnan   (KesLi)   jäsen.   Seura   nouda�aa   ko.   jäsenlii�ojen   sääntöjä   ja   
määräyksiä.   Seurassa   toteutetaan   Nuori   Suomi-   ideologiaa.     

2			Tarkoitus			ja			toiminnan			laatu		 			

Seuran   tarkoituksena   on   edistää   liikuntaharrastusta   siten,   e�ä   mahdollisimman   moni   
seuran   jäsen   harrastaisi   kunto-,   kilpa-   tai   huippu-urheilua   edellytystensä   ja   
tarpeidensa   mukaises�.     

Tarkoituksensa   toteu�amiseksi   ja   toimintansa   tukemiseksi   seura     

1.   tarjoaa   jäsenilleen     
−    kilpailutoimintaa     
−    koulutustoimintaa     
−    valmennus-   ja   harrastustoimintaa     
−    nuorisotoimintaa     
−    �edotus-   ja   suhdetoimintaa     
−    kuntoliikuntaa     
−    sekä   muuta   samantapaista   toimintaa   tavoi�eenaan   toteu�aa   jäsenilleen   

mahdollisimman   monipuolisia   liikuntamahdollisuuksia     

2.   pyrkii   ehdotusten,   anomusten   ja   aloi�eiden   avulla   lisäämään   yhteistyötä   
viranomaisen   ja   muiden   yhteisöjen   kanssa   sekä   pyrkii   omatoimises�     

liikuntaharrastuksen   kehi�ämiseen   ja   järjestämiseen   sekä   sille   tarpeellisten   
harjoituspaikkojen   ja   –välineiden   hankkimiseen   ja   hoitamiseen.     

3.   harjoi�aa   julkaisutoimintaa   
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4.   o�aa   vastaan   lahjoituksia   ja   testamen�eja   sekä   voi   omistaa   toimintaansa   varten   
tarpeellisia   kiinteistöjä.     

5.   hankkimalla   varoja   aa�eellisen   toimintansa   tukemiseksi   järjestäen   huvi-   ja   
näytös�laisuuksia   sekä   kilpailutoimintaa,   keräyksiä   ja   arpajaisia,   omistaen   ja   
ylläpitäen   urheilulaitoksia,   harjoi�aen   kustannus-   ja   julkaisutoimintaa   sekä   
majoitus-   ja   ravitsemusliike�ä   sekä   väli�äen   jäsenilleen   voi�oa   tavoi�elema�a   
urheiluvälineitä   ja   –asusteita.     

Tarvi�aessa   seura   hankkii   toimintaansa   varten   asianmukaisen   luvan.     

3			Seuran			jäsenet		 			

Seuran    varsinaiseksi   jäseneksi    voidaan   hyväksyä   henkilö,   joka   hyväksyy   seuran   tar   
koituksen.     

Perhejäseneksi    voidaan   hyväksyä   alle   15-vuo�aan   varsinaisen   jäsenen   huoltaja.   
Perhejäsenellä   ei   ole   jäsenmaksuvelvoite�a.     

Kanna�avaksi   henkilöjäseneksi    voidaan   hyväksyä   yksityinen   henkilö   ja   
kanna�avaksi   yhteisöjäseneksi    oikeuskelpoinen   yhteisö,   joka   tukee   seuran   toimintaa   
suori�a   malla   vuotuisen   tai   kertaluontoisen   kanna�ajajäsenmaksun.   Kanna�avalla   
yhteisöjä   senellä   sekä   kanna�avalla   henkilöjäsenellä   on   puhe-,   mu�a   ei   äänioikeu�a   
seuran    kokouksissa.     

Seuran   johtokunta   hyväksyy   varsinaiset   jäsenet,   perhejäsenet   ja   kanna�avat   jäsenet.   
Jäseneksi   liitytään   maksamalla   vuosi�ain   seuran   vuosikokouksen   hyväksymä   jäsen   
maksu.     

Kunniapuheenjohtajaksi    voidaan   seuran   kokouksen   päätöksellä   kutsua   seuran   pu   
heenjohtajana   ansiokkaas�   toiminut   henkilö.   Kunniapuheenjohtajan   arvo   on   elinikäi   
nen.     

Kunniajäseneksi    voidaan   johtokunnan   esityksestä   seuran   kokouksen   päätöksellä   kut   
sua   henkilö,   joka   on   eri�äin   huoma�avas�   edistänyt   seuran   toimintaa.   Kunniajäse   
nen   arvo   on   elinikäinen.     

4			Jäsenen			eroaminen			ja			erottaminen		 			

Jäsenellä   on   oikeus   erota   seurasta   ilmoi�amalla   siitä   kirjallises�   johtokunnalle   tai   sen   
puheenjohtajalle   taikka   ilmoi�amalla   erosta   seuran   kokouksessa   merki�äväksi   pöy   
täkirjaan.   Ero   katsotaan   tapahtuneeksi   he�,   kun   ilmoitus   on   tehty,   mu�a   eroava   on     
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velvollinen   suori�amaan   maksunsa   sekä   muut   näiden   sääntöjen   edelly�ämät   
velvoi�eet   kuluvan   toimintavuoden   loppuun   saakka.     

Jäsenen   lope�aessa   ja   erotessa   seurasta   kesken   toimintakauden   ei   jo   makse�uja   
maksuja   palauteta.   Huoltaja   tai   täysi-ikäinen   jäsen   voi   anoa   maksuhyvitystä   jäljellä   
olevan   kauden   maksuista   kirjallises�.   Perustelluista   syistä   seuran   hallitus   voi   
hyväksyä   anomuksen.   Maksuista   ei   kuitenkaan   myönnetä   hyvitystä   
ir�sanoutumiskuukaudelta   eikä   sitä   seuraavalta   kuukaudelta.     

Yllä   maini�uja   maksuja   ovat   mm.   (ei   kuitenkaan   näihin   rajoi�uen):     

-   jäsenmaksu     
-   kausi-   joukkue-,   ryhmämaksut     
-   joukkueelle   tai   ryhmälle   kertyneet   tasausmaksut     
-   kaikki   maksut   kertyneistä   kuluista     
-   kaikki   räs�ssä   olevat   maksut     
-   kaikki   kilpailukustannukset   (aina   toimintakauden   loppuun   saakka)     

Jäsen   katsotaan   eronneeksi   automaa�ses�,   mikäli   jäsenellä   on   edellisen   kauden   
jäsenmaksu   maksama�a.     

Johtokunta   voi   ero�aa   jäsenen   seurasta,   jos   jäsen   on   jä�änyt   erääntyneen   jäsen   
maksunsa   maksama�a   tai   muuten   jä�änyt   täy�ämä�ä   ne   velvoitukset,   joihin   hän   on   
seuraan   lii�ymällä   sitoutunut   tai   on   mene�elyllään   seurassa   tai   sen   ulkopuolella   
huoma�avas�   vahingoi�anut   seuraa   tai   ei   enää   täytä   laissa   taikka   seuran   säännöissä   
maini�uja   jäsenyyden   ehtoja.     

4.1			Dopingrikkomukset		 			
Seuran   jäsen   sitoutuu   nouda�amaan   kulloinkin   voimassa   olevaa   Suomen   An�doping   
toimikunta   ADT   ry:n   vahvistamaa   an�dopingsäännöstöä   ja   Kansainvälisen   lajiliiton   
an�dopingsäännöstöjä   sekä   Kansainvälisen   Olympiakomitean   an�dopingsäännöstöjä.     

Dopingrikkomukset   ja   seuran   jäsenelle   niistä   määrä�ävät   seuraamukset   on   määrä�y   
edellä   mainituissa   an�dopingsäännöstöissä.     

Dopingrikkomuksia   ovat:     
−    Kielle�y   aine   tai   näy�ö   kielletyn   menetelmän   käytöstä   urheilijan   elimistöstä   

otetussa   näy�eessä     
−    Kielletyn   aineen   tai   menetelmän   käy�ö   tai   käytön   yritys     
−    Kieltäytyminen   dopingtes�stä     
−    Dopingvalvonnan   väl�ely   ja   ilmoitusvelvollisuuden   laiminlyön�     

−    Dopingtes�n   manipuloin�   
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−    Dopingaineiden   hallussapito     
−    Dopingaineiden   ja   –menetelmien   levi�äminen     
−    Dopingin   edistäminen     

Dopingrikkomuksesta   voidaan   määrätä   seuraamuksena:     
−    Kilpailutuloksen   mitätöin�     
−    Urheilutapahtuman   tulosten   hylkääminen     
−    Urheilun   toimintakielto     
−    Kirjallinen   varoitus     

Seuran   jäsen   voi   joutua   korvaamaan   dopingrikkomuksella   aiheu�amansa   vahingon   
seuralle   ja   kansalliselle   lajiliitolle   sekä   kansainväliselle   lajiliitolle.     

Kansallinen   lajilii�o,   tai   sen   asemesta,   tai   sen   lisäksi   Kansainvälinen   lajilii�o   (ISU)   voi   
pää�ää   seuran   jäsenelle   dopingrikkomuksesta   määrä�ävästä   seuraamuksesta   ja   
muista   kurinpitotoimista   edellä   mainituissa   an�dopingsäännöstöissä,   säännöissä   ja   
sääntöjä   alemmanasteisissa   määräyksissä   vahvistetulla   tavalla.     

4.2			Erotetun			vetoomus		 			
Erotetulla   on   oikeus   vedota   seuran   seuraavaan   kokoukseen.   Vetoomus   on   anne�ava   
�edoksi   kirjallises�   seuran   johtokunnalle   14   päivän   kuluessa   kirjallisen   
ero�amispäätöksen   pos�tuspäivästä,   tätä   päivää   lukuun   o�ama�a.   Johtokunnan   on   
kutsu�ava    koolle   seuran   kokous   vähintään   30   päivän   kuluessa   vetoomuksen   
saatuaan.   Ellei   vetoomusta   esitetä   edellä   mainitussa   järjestyksessä,   tulee   
ero�amispäätös   voimaan    he�   määräajan   pääty�yä,   mu�a   muussa   tapauksessa   
katsotaan   jäsen   seurasta   erotetuksi   vasta   si�en   kun   seuran   kokous   on   
ero�amispäätöksen   vahvistanut.   Erotetulla   ei    ole   oikeu�a   vaa�a   takaisin   seuralle   
suori�amiaan   maksuja.     

5			Liittymis-			ja			jäsenmaksu		 			

Varsinaisilta   jäseniltä   ja   kanna�avilta   jäseniltä   peri�ävän   jäsenmaksujen   suuruudesta   
erikseen   kummallekin   jäsenryhmälle   pää�ää   seuran   vuosikokous.   
Kunniapuheenjohtaja,   kunniajäsenet   ja   perhejäsenet   eivät   suorita   jäsenmaksuja.     

6			Johtokunta		 			

Seuran   asioita   hoitaa   johtokunta,   johon   kuuluu   vuosikokouksessa   valitut   puheenjohtaja   
yhdeksi   toimikaudeksi   ja   kahdeksi   toimintakaudeksi   valitut   6   muuta   varsinaista    jäsentä,  
joista   puolet   on   erovuoroisia   vuosi�ain.   Ensimmäisellä   kerralla     
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eroaa   puolet    arvan   perusteella   ja   seuraavilla   kerroilla   vuoron   mukaan.   Jos   jäsen   
kesken   toiminta-   

  

kau�a  estyy  tehtävänsä  hoitamisesta,  valitsee  seuran  kokous  hänen  sijaansa  jäljellä            
olevaksi  toimintakaudeksi  toisen,  mikäli  katsoo  sen  tarpeelliseksi.  Johtokuntaan  voi           
myös   kuulua   1-3   varajäsentä.     

Johtokunnan   toimintakausi   on   vuosikokouksen   välinen   aika.     

Johtokunta   valitsee   keskuudestaan   varapuheenjohtajan   ja   sihteerin   sekä   valitsee   
keskuudestaan   tai   ulkopuolelta   rahastonhoitajan   ja   muut   tarvi�avat   toimihenkilöt.     

Johtokunta   kokoontuu   puheenjohtajan   tai   hänen   ollessaan   estynyt   
varapuheenjohtajan   kutsusta,   kun   he   katsovat   siihen   olevan   aihe�a   tai   kun   vähintään   
puolet   johtokunnan   jäsenistä   kirjallises�   sitä   heiltä   vaa�i.     

Johtokunta   on   päätösvaltainen,   kun   vähintään   puolet   sen   jäsenistä   sekä   joko   
puheenjohtaja   tai   varapuheenjohtaja   ovat   läsnä.   Äänestykset   ratkaistaan   
yksinkertaisella   äänten   enemmistöllä.   Äänten   mennessä   tasan   ratkaisee   
puheenjohtajan   ääni,   vaaleissa   kuitenkin   arpa.   

  

Johtokunnan   tehtävänä   on   erityises�:     

1.   toimia   seuran   ylimpänä   toimeenpanevana   ja   valvovana   elimenä   niin,   e�ä   
seuran   tarkoituksen   ja   tavoi�eiden   mukaiset   toiminnat   toteutetaan     
suunnitelmien   mukaises�.     

2.   olla   vastuussa   seuran   toiminnasta   lakien   ja   asetusten   mukaises�.    
3.   suunnitella   ja   kehi�ää   seuran   kokonaistoimintaa   sekä   johtaa   seuran   toimintaa   

seuran   tarkoituksen   ja   tavoi�eiden   mukaises�.     
4.   vahvistaa   tehtävänjaon   keskuudessaan   sekä   valita   tarvi�avat   toimihenkilöt   ja   
työryhmät   suori�amaan   niille   määrä�yjä   johtokunnalle   vastuullisia   tehtäviä.   5.   
vastata   seuran   ulkopuolelle   suuntautuvasta   toiminnasta.     
6.   vastata   SUL:n   sekä   sen   jäsenlii�ojen   ja   piirien   sääntöjen   ja   ohjeiden   seuralle   

ase�amista   velvoi�eista.     
7.   vastata   seuran   kokousten   antamista   velvoi�eista.     
8.   pitää   jäsenlue�eloa.     
9.   hoitaa   seuran   talou�a.     
10.   hoitaa   seuran   �edotustoimintaa.     
11.   hyväksyä   ja   ero�aa   jäsenet.     

12.   valita   ja   ero�aa   tarvi�aessa   seuran   palkatut   toimihenkilöt   sekä   sopia   heidän   
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eduistaan.     

13.   pää�ää   seuran   ansiomerkkien   myöntämisestä   ja   muiden   kunnia-   ja     
ansiomerkkien   esi�ämisestä.     

14.   ryhtyä   kaikkiin   niihin   toimenpiteisiin,   joita   seuran   etu   vaa�i.     
15.   luovu�aa   �lit   �lintarkastajille   tarkaste�avaksi   vähintään   kolme   viikkoa   ennen   

vuosikokousta.     
16.   valita   edustaja/edustajat   STLL:n   ja   KesLin   vuosi-   ym.   kokouksiin.     

7			Seuran			nimen			kirjoittaminen		 			

Seuran   nimen   kirjoi�avat   johtokunnan   puheenjohtaja   tai   varapuheenjohtaja   jompi   
kumpi   yhdessä   sihteerin   tai   jonkun   johtokunnan   määräämän   johtokunnan   jäsenen   tai   
toimihenkilön   kanssa.   Nimenkirjoi�ajien   on   oltava   täysi-ikäisiä.     

8			Tilikausi			ja			tilintarkastus	 	 		 	

Seuran   toiminta-   ja   �likausi   on   1.6.   -   31.5.     

Tilinpäätös   tarvi�avine   asiakirjoineen   ja   johtokunnan   vuosikertomus   on   anne�ava   
�lintarkastajille   viimeistään   kolme   viikkoa   ennen   vuosikokousta.   Tilintarkastajien   
tulee    antaa   kirjallinen   lausuntonsa   hallitukselle   viimeistään   kaksi   viikkoa   ennen   
vuosikokousta.   

  

9			Seuran			kokoukset		 			

Seuran   vuosikokous   pidetään   vuosi�ain   johtokunnan   määräämänä   päivänä   elokuun   
loppuun   mennessä.     

  Vuosikokous   voidaan   pitää   etäyhteyksien   avulla,   mikäli   terveys-   tai   
turvallisuus�lanne   on   kokousajankohtana   sen   kaltainen,   e�ä   kokoontumisoikeu�a   
on   kansallises�   tai   paikallises�   rajoite�u   tai   vahvas�   suosite�u   välte�äväksi   
viranomaisten   taholta.   

Ylimääräinen   kokous   pidetään,   kun   yhdistyksen   kokous   niin   pää�ää   tai   kun   
johtokunta   katsoo   siihen   olevan   aihe�a   tai   kun   vähintään   kymmenesosa   (1/10)   
seuran   äänioikeutetuista   jäsenistä   sitä   hallitukselta   erityises�   ilmoite�ua   asiaa   varten   
kirjallises�    vaa�i.   Kokous   on   pide�ävä   kolmenkymmenen   vuorokauden   kuluessa   
siitä,   kun   vaa�mus   sen   pitämisestä   on   esite�y   johtokunnalle.     

Seuran   kokouksissa   on   jokaisella   15   vuo�a   täy�äneellä   varsinaisella   jäsenellä   ja   alle   
15-vuo�aan   jäsenen   perhejäsenellä,   kunniapuheenjohtajalla   ja   kunniajäsenellä   yksi     
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ääni.   Kanna�avalla   jäsenellä   on   kokouksessa   läsnäolo-   ja   puheoikeus.   Äänioikeutetun   
varsinaisen   jäsenen   äänioikeu�a   voi   valtakirjalla   käy�ää   hänen   perheenjäsenensä.     

Seuran   kokouksen   päätökseksi   tulee,   ellei   säännöissä   ole   toisin   määrä�y,   se   
mielipide,   jota   on   kanna�anut   yli   puolet   annetuista   äänistä.   Äänestykset   ratkaistaan   
yksinkertaisella   äänten   enemmistöllä.   Äänten   mennessä   tasan   ratkaisee   kokouksen   
puheenjohtajan   ääni,   vaaleissa   kuitenkin   arpa.     

Seuran,   sen   johtokunnan   ja   jaostojen   kokouksissa   on   pide�ävä   pöytäkirjaa.   Seuran   
kokousten   pöytäkirjat   on   kokouksen   puheenjohtajan   ja   sihteerin   allekirjoite�ava   sekä   
vali�ujen   tarkastajien   tarkaste�ava.   Johtokunnan   ja   jaostojen   pöytäkirjat  
tarkistetaan   he�   tai   seuraavassa   kokouksessa.     

10			Yhdistyksen			kokousten			koollekutsuminen		 			

Johtokunnan   on   kutsu�ava   seuran   kokous   koolle   vähintään   14   vuorokau�a   ennen   
kokousta   joko     

−    sanomaleh�-ilmoituksella   Keskisuomalainen-lehdessä   tai     
−    kirjallisena   ilmoituksena   jäsenille   tai     
−    seuran   viralliseen   ilmoitustauluun   kiinnitetyllä   ilmoituksella     
−    sekä   mahdollisuuksien   mukaan   seuran   www-sivuilla     

11			Vuosikokous		 			

Seuran   vuosikokouksessa   käsitellään   seuraavat   asiat:     
1.   Kokouksen   avaus     
2.   Valitaan   kokoukselle     

−    puheenjohtaja   
-     sihteeri     
−    kaksi   pöytäkirjantarkastajaa    
−    tarvi�aessa   kaksi   ääntenlaskijaa     

3.   Todetaan   kokouksen   laillisuus   ja   päätösvaltaisuus     
4.   Hyväksytään   kokouksen   työjärjestys     
5.   Esitetään   �linpäätös,   vuosikertomus   ja   �lintarkastajien   lausunto     
6.   Päätetään   �linpäätöksen   vahvistamisesta   ja   vastuuvapauden   myöntämisestä   

hallitukselle   ja   muille   vastuuvelvollisille     
7.   Vahvistetaan   toimintasuunnitelma,   tulo-   ja   menoarvio   sekä   jäsenmaksujen   

suuruudet     
8.   Valitaan   johtokunnan   puheenjohtaja,   jota   kutsutaan   myös   seuran     

puheenjohtajaksi   seuraavaksi   toimintakaudeksi   sekä   3   jäsentä   erovuorossa   
olevien   johtokunnan   varsinaisten   jäsenten   �lalle   sekä   1-3   varajäsentä    
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9.   Valitaan   kaksi   �lintarkastajaa   ja   heille   vara�lintarkastajat     
10.   Käsitellään   muut   kokouskutsussa   mainitut   asiat     
11.   Kokouksen   pää�äminen     

Mikäli   seuran   jäsen   haluaa   saada   jonkin   asian   seuran   vuosikokouksen   käsiteltäväksi,   
on   hänen   ilmoite�ava   siitä   kirjallises�   johtokunnalle   niin   hyvissä   ajoin,   e�ä   asia   
voidaan   sisälly�ää   kokouskutsuun.     

  

12			Sääntöjen			muuttaminen			ja			seuran			purkaminen		 			

Päätös   sääntöjen   muu�amisesta   ja   seuran   purkamisesta   on   tehtävä   seuran   
kokouksessa   vähintään   kolme   neljäsosan   (3/4)   enemmistöllä   annetuista   äänistä.   
Kokouskutsussa   on   maini�ava   sääntöjen   muu�amisesta   tai   seuran   purkamisesta.     

Seuran  purkautuessa  käytetään  seuran  varat  seuran  tarkoituksen  edistämiseen         
purkamisesta  pää�ävän  kokouksen  määräämällä  tavalla.  Seuran  tullessa         
lakkautetuksi    käytetään   sen   varat   samaan   tarkoitukseen.     

Seuran   purkamisesta   on   ilmoite�ava   yhdistysrekisteriin.     

13			Muita			määräyksiä		 			

Seuran   kokous   voi   näiden   sääntöjen   ja   yhdistyslain   pui�eissa   perustaa   
rekisteröimä�ömiä   alaosastoja   ja   valita   näihin   tarpeelliset   johto-   ja   toimintaelimet.     

Sen   lisäksi,   mitä   näissä   säännöissä   on   määrä�y,   noudatetaan   voimassaolevan  
yhdistyslain   määräyksiä.     

Saavutetut   jäsenoikeudet   säilyvät.   


