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Hyvinkään Keilaveteraanit toimintasäännöt 

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi Hyvinkään Keilaveteraanit.Yhdistyksen kotipaikka on Hyvinkää. 

Yhdistyksen  toiminta-alueena on Hyvinkään kaupunki ympäristöineen. 

 

2 § Kerhon tarkoitus. 

 

 Kerhon tarkoituksena on edistää ja kehittää keilailuharrastusta kerhon toiminta-alueella siten, 

että mahdollisimman moni kerhon jäsen harrastaisi kunto-ja kilpaurheilua edellytystensä ja  

tarpeittensa mukaisesti. 

  

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen. 

 

Tarkoitustaan kerho toteuttaa: 

 

 1.Järjestämällä kilpailutoimintaa .Kilpailutoimintaa varten voidaan perustaa 

    eri kilpailuryhmiä ja niille vastuuhenkilöt tarpeen mukaan. 

 

2.Tekemällä aktivointi-neuvontatyötä sekä järjestämällä koulutus-ja valmennus- 

tomintaa . 

 

3.Järjestämällä myös juhla-virkistystoimintaa mm. joulujuhlat ja keilailukauden 

päättäjäiset. 

 

4. Tekemällä tiedotus-ja suhdetoimintaa. 

 

5.Kerhon tarkoituksena ei ole voiton tai taloudellisen edun hankkiminen 

jäsenille. 

 

4 § Kerhon jäsenet. 

Kerhon jäseneksi toimikunta voi hyväksyä henkilön ,joka sitoutuu noudattamaan kerhon 

sääntöjä ja päätöksiä. 

Kerhon jäseneksi voi liittyä yli 60-vuotiaat keilaajat .Keilaaja voi olla rekisteröity 

(SKL) tai rekisteröimätön. 

Jäsenien taitotasolle ei ole asetettu taitovaatimuksia vaan vasta-alkajatkin voivat 

liittyä jäseneksi. 

Kunniajäseneksi voidaan toimikunnan esityksestä kerhon kokouksen päätöksellä kutsua 

henkilö joka on erittäin merkittävästi edistänyt kerhon toimintaa. Kunniajäsenen arvo on  

elinikäinen. 

 

5 § Kerhosta eroamien 

 

Jäsenellä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimikunnalle tai sen puheen- 

johtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. 

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty. 

 

 

6 § Liittymis-ja jäsenmaksut 

 

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis-ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen 

suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. 
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7 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta,joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja 

syyskokous loka-marraskuussa.Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää toimikunta. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kerhon kokoukseen on julkaistava 7 päivää ennen kokousta. 

Jäsenistö pitää kutsua ylimääräiseen kokoukseen jos vähintään 10 jäsentä  sitä kirjallisesti vaatii. 

 

 

8 § Kevät-ja syyskokous 

 

Kevätkokouksessa käsitellään 

 

1  Avataan kokous 

2  Valitaan kokoukselle 

a)puheenjohtaja 

b)sihteeri 

c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

d)ääntenlaskijat 

3    Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 

4    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5     Päätetään mitkä urheilulajit ovat kerhon ohjelmassa tulevana toimikautena  (syys-kevät) 

7    Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 

8    Vahvistetaan liittymis-jäsen-ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 

9    Vahvistetaan toimikunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio (syys-kevät) 

10  Valitaan jäsenten keskuudesta toimikunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi 

11  Valitaan toimikunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. 

12  Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia.      

13  Päätetään kerhon edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin joissa seura on 

      jäsenenä. 

14 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

15 Päätetään kokous. 

 

Syyskokouksessa käsitellään 

 

1  Avataan kokous 

2  Valitaan kokoukselle 

a)puheenjohtaja 

b)sihteeri 

c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

d)ääntenlaskijat 

3  Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 

4  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5  Esitellään toimikunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintakastajien 

    lausunto. 

6  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä toimikunnalle 

    ja muille vastuuvelvollisille. 

                     7   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

8  Päätetään kokous 

 

Asioista joita kerhon jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi on tehtävä 

johokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 
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9§ Kerhon hallinto 

 

Kerhon toimintaa ja taloutta hoitaa toimikunta johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi 

valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 2 jäsentä ja 2 varajäsentä. 

 

Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.Toimikunta valitsee lisäksi sihteerin, 

taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt jotka voidaan valita myös toimikunnan 

ulkopuolelta. 

 

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta 

kun he katsovat sen tarpeelliseksi. 

 

Toimikunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja 

ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 

 

Toimikunnan tehtävänä on erityisesti 

 

1 Toteuttaa kerhon kokouksen päätökset 

2  Johtaa ja kehittää kerhon toimintaa 

3  Valita tarvittavat jaostot ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat 

4  Vastata kerhon taloudesta 

5  Pitää jäsenluetteloa 

6  Tehdä kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös 

7  Tehdä toiminta-ja taloussunnitelma seuraavaa toimintakautta varten 

8  Hoitaa kerhon tiedotustoimintaa 

9  Päättää kerhon ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia-ja ansiomerkkien esittämisestä. 

10 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin joita kerhon etu vaatii. 

11 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen syyskokousta. 

 

10 § Tilivuosi 

 

Kerhon toiminta-ja tilivuosi  yksi vuosi alkaen 01 päivä  heinäkuuta ja päättyen seuraavan vuoden 

kesäkuun 30 päivä. 

 

11§ Sääntöjen muuttaminen 

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää kerhon kokous vähintään kolmen neljäsosan 

enemmistöllä annetuista äänistä.Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

 

12 § Kerhon purkaminen  

 

Kerhon  purkamisesta päättää kerhon kokous  vähintään kolmen neljäsosan 

enemmistöllä annetuista äänistä.Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta. 

 

13§ Kerhon varojen luovuttaminen 

 

Jos kerho on päätetty purkaa sen varat on luovutettava johonkin kerhon toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään 

tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen 

mukaisesti.Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. 

 

 

Säännöt hyväksytty syyskokouksessa 10.10.2011 

 

 

 

 

 


