JYVÄSKYLÄN KIRI&KIRITTÄRET JUNIORIT RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT
I Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli
1§
Seuraksi kutsuttavan yhdistyksen nimi on Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit ry. Seuran
kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.
Seuran toiminta-alueena on Jyväskylän kaupunki ja lähiympäristö. Seura on perustettu
17.10.1996
Seuran kieli on suomi
II Seuran tarkoitus
2§
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta ja -kasvatusta toiminta-alueella sekä
innostaa jäseniään toimimaan aktiivisesti seuran päämäärän hyväksi.
III Toimintamuodot
3§
Seura toteuttaa tarkoitustaan:


Järjestämällä jäsenilleen kilpailu-, valmennus-, harjoitus-, harrastus-, koulutus-,
tiedotus-, suhde- ja kasvatustoimintaa.



Harjoittamalla julkaisutoimintaa.



Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa
varten tarpeellisia kiinteistöjä.



Hankkimalla varoja toimintaansa varten järjestäen huvitilaisuuksia, keräyksiä, ja
arpajaisia, välittämällä jäsenilleen urheiluvarusteita sekä harjoittamalla
kioskimyyntiä.

IV Seuran jäsenet
4§
Seura on Suomen Pesäpalloliiton jäsen. Seura noudattaa liiton sääntöjä ja määräyksiä.
5§
Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran ja Suomen Pesäpalloliiton sääntöjä ja päätöksiä.
Äänioikeus on 18 vuotta täyttäneellä varsinaisilla jäsenillä. Rekisteröidyt pelaajat
hyväksytään seuran juniorijäseniksi.

Varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun ja juniorijäsenet maksavat juniorijäsenmaksun.
Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.
Kannattajajäsenet maksavat kannattajajäsenmaksun.
Kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, seuran kokouksissa.
Seura voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet seuran
toimintaa. Ehdotuksen kunniajäsenen kutsumisesta voi tehdä vain seuran yksimielinen
hallitus ja päätöksen tekee seuran kokous. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista.
6§
Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan
merkitsemistä varten. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut näiden
sääntöjen mukaiset velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun.

7§
Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka:







toimii seuran sääntöjen ja päätösten vastaisesti
toimii seuran toimihenkilöiden antamien oikeutettujen määräysten vastaisesti
laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
rikkoo lakeja
esiintyy urheiluhengen vastaisesti
toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

Hallituksen erottama jäsen on oikeutettu vetoamaan seuran kokoukseen jättämällä
valituskirjan seuran hallitukselle 14 päivässä erottamispäätöksestä tiedon saatuaan,
tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta.

V Liittymis- ja jäsenmaksut
8§
Liittymis- ja jäsenmaksujen, juniorijäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen
suuruudesta päättää seuran vuosikokous.

VI Seuran kokoukset
9§
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Seuran kevätkokous pidetään tammi-helmikuussa ja vuosikokous syys-lokakuussa
hallituksen määräämänä päivänä.
Seuran kokouksissa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä ja
juniorijäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

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

10 §
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
l) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran
puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut jäsenet
erovuoroisten tilalle
7) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9) kokouksen päättäminen.

Seuran kevätkokouksessa 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 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu vapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio kuluvalle kaudelle
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9) kokouksen päättäminen.

11 §
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (l/10) seuran äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai vuosikokouksen tai
ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran
hallitukselle viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta.

12 §
Seuran kutsuu koolle hallitus joko kirjallisesti tai sähköpostilla, kullekin jäsenelle
lähetettävällä kokouskutsulla, tai julkaisemalla kutsun Jyväskylässä ilmestyvässä
sanomalehdessä. Kutsu on toimitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

VII Seuran asioiden hoito
13 §
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja vähintään yksi ja
korkeintaan viisi muuta jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen
jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.
Hallituksen toimikausi on seuran vuosikokousten välinen aika.
Hallituksen kutsuu kokoon sen puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä
varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja vähintään 2 jäsentä on kokouksessa läsnä.
Hallituksen velvollisuutena on:
 yleisesti ohjata ja kehittää seuran kokonaistoimintaa
 hoitaa seuran yhteisiä asioita
 vastata seuran taloudesta ja varojenhoidosta
 hyväksyä ja esittää kevätkokoukselle vuosikertomus ja tilinpäätös
 valita ja tarvittaessa erottaa seuran työntekijät ja toimihenkilöt
 hoitaa seuran tiedotus- ja suhdetoimintaa
 pitää jäsenluetteloa
 hyväksyä ja erottaa jäsenet
 kutsua koolle seuran kokoukset
 ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

14 §
Seuran tilivuosi on marraskuun 1. päivästä lokakuun 31. päivään.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoneen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle vähintään 21 päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen
kevätkokousta.
15 §
Seuran nimen kirjoittaa erikseen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku hallituksen
määräämä henkilö.

VIII Muita määräyksiä

16 §
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.
17 §
Seuran kokous voi näiden sääntöjen puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin
tarpeelliset toimielimet.
18 §
Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös tulee hyväksytyksi, jos
muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään ¾ seuran kokouksessa annetuista äänistä.
19 §
Jos seura puretaan, päätetään viimeisessä kokouksessa, millä tavalla seuran varat käytetään
liikuntakasvatuksen edistämiseen.

10 §
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
l) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran
puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut jäsenet
erovuoroisten tilalle
7) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9) kokouksen päättäminen.

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
10) kokouksen avaus
11) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
12) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
13) hyväksytään kokouksen työjärjestys
14) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
15) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu vapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
16) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio kuluvalle kaudelle
17) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
18) kokouksen päättäminen.

11 §
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (l/10) seuran äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai vuosikokouksen tai
ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran
hallitukselle viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta.

12 §
Seuran kutsuu koolle hallitus joko kirjallisesti tai sähköpostilla, kullekin jäsenelle
lähetettävällä kokouskutsulla, tai julkaisemalla kutsun Jyväskylässä ilmestyvässä
sanomalehdessä. Kutsu on toimitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

VII Seuran asioiden hoito
13 §
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja vähintään yksi ja
korkeintaan viisi muuta jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen
jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.
Hallituksen toimikausi on seuran vuosikokousten välinen aika.
Hallituksen kutsuu kokoon sen puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä
varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja vähintään 2 jäsentä on kokouksessa läsnä.
Hallituksen velvollisuutena on:
 yleisesti ohjata ja kehittää seuran kokonaistoimintaa
 hoitaa seuran yhteisiä asioita
 vastata seuran taloudesta ja varojenhoidosta
 hyväksyä ja esittää kevätkokoukselle vuosikertomus ja tilinpäätös
 valita ja tarvittaessa erottaa seuran työntekijät ja toimihenkilöt
 hoitaa seuran tiedotus- ja suhdetoimintaa
 pitää jäsenluetteloa
 hyväksyä ja erottaa jäsenet
 kutsua koolle seuran kokoukset
 ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

14 §
Seuran tilivuosi on marraskuun 1. päivästä lokakuun 31. päivään.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoneen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle vähintään 21 päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen
kevätkokousta.
15 §
Seuran nimen kirjoittaa erikseen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku hallituksen
määräämä henkilö.

VIII Muita määräyksiä

16 §
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan
yhdistyslain määräyksiä.
17 §
Seuran kokous voi näiden sääntöjen puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja
valita näihin tarpeelliset toimielimet.
18 §
Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös tulee hyväksytyksi,
jos muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään ¾ seuran kokouksessa
annetuista äänistä.
19 §
Jos seura puretaan, päätetään viimeisessä kokouksessa, millä tavalla seuran varat
käytetään liikuntakasvatuksen edistämiseen.

