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Rekisterinumero:

17.537

YHDISTYKSEN
SÄÄNNÖT
Nimi:
Kotipaikka:
Osoite:

Ponnistus
Siilinjärven
ry
Siilinjärvi
Heikkinen
Juhaltäkalliontie
20
71820Pötjä
Rekisterinumero: 17.537
Merkittyrekisteriin:14.06.1930
annettu: 28.05.2012
Jäljennös

ja kieli
perustamisaika
1 $ Nimi,kotipaikka,
Yhdistyksen
nimion Siilinjärven
Ponnistus
kotipaikka
on Siilinjärvi.
Yhdistys
ry.Yhdistyksen
on perustettu
tammikuun
4, päivänävuonna1907ja siitäkäytetään
säännöissä
nimitystä
seura.
Seurankielion suomi.Seurantoiminta-alueena
on Pohjois-Savo.
2 $ Seurantarkoitus
ja muutasiihenliittyvääkansalaistoimintaa
Seurantarkoituksena
on edistääliikuntaa
seuran
toiminta-alueella
siten,ettäerilaisista
lähtökohdista
olevillahenkilöillä
on mahdollisuus
harrastaa
kunto-ja terveysliikuntaa,
kilpa-ja huippu-urheilua
tai liikuntaa
liittyvää
ja
yhdistystoimintaa
edellytystensätarpeidensa
mukaisesti.
3 $ Tarkoituksen
toteuttaminen
Tarkoitustaan
seuratoteuttaa:
1.Tarjoamalla
- kunto-ja terveysliikuntaa
ja valmennustoimintaa
- harjoitusja toimintakyvyltään
- ohjaus-ja liikuntatoimintaa
eri ikäryhmille,
molemmille
sukupuolille
erilaisille
ihmisille
- kilpailutoimintaa
jonkatavoitteena
toimintaa,
- muutavastaavaa
on edistääkansalaisten
fyysistäja henkistä
ja
toimintakykyisyyttähyvinvointia
ja suhdetoimintaa
- tiedotus- koulutustoimintaa
ja aloitteilla
ja muidenyhteisöjen
2. Kiinnittämällä
ehdotuksilla,
anomuksilla
viranomaisten
ja
huomiotaliikuntakysymyksiin
sekävaikuttamalla
omatoimisesti
liikunnan
kehittämiseen
ja rekisterihallitusArkadiankatu
Patenfti6A
Yhdistys-ja säätiöasiat
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ja -välineiden
ja hoitamiseen
tarpeellisten
harjoituspaikkojen
hankkimiseen
julkaisutoimintaa
3. Harjoittamalla
ja suvaitsevaisuutta
4. Edistämällä
liikunnan
avullatasa-aryoa
sekätukemalla
kulttuurin
ja
moninaisuuttaympäristön
kestävääkehitystä.
Toimintansa
tukemiseksi
seuravoi
ja testamentteja,
ottaa
vastaan
lahjoituksia
omistaatoimintaansa
vartentarpeellista
ja kiinteääomaisuutta
irtainta
sekä
ja
- hankkiavarojajäryestäen
huvi-,tanssi-,ja liikuntatilaisuuksia,
keräyksiä
, arpajaisia
ja ylläpitäen
ja
myyjäisiä,
omistaen
urheilulaitoksia,
harjoittaen
kustannusja
ja bingotoimintaa
monistustoimintaa,
jäsenilleen
majoitus- ravitsemisliikettä
sekävälittäen
ja
voittoatavoittelematta
urheiluvälineitä-asusteita.
4 $ Seuranjäsenyys
joidenjäsense on.
Seuranoudattaa
niidenliikuntajärjestöjen
sääntöjä,
5 $ Seuranjäsenet
jokasitoutuunoudattamaan
Seuranvarsinaiseksijäseneksi
voijohtokunta
hyväksyähenkilön,
ja päätöksiä.
seuransääntöjä
jäsenenkanssa
Perhejäseneksijohtokunta
voi hyväksyä
varsinaisen
samassataloudessa
asuvanalle18-vuotiaan
lapsen.Kunniajäseneksi
voi seurankokouskutsua
johtokunnan
jokaon erittäinmerkittävästi
esityksestä
henkilön,
edistänyt
seurantoimintaa.
Kunniajäsenen
arvoon elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi
voiseurankokouskutsuaseuran
puheenjohtajana
ansiokkaasti
toimineen
henkilön.
Kunniapuheenjohtajan
arvoon elinikäinen.
Kannattajajäseneksi
yksityisen
voiseuranjohtokunta
hyväksyä
henkilön
tai oikeuskelpoisen
jokatukeeseurantoimintaa
yhteisön,
suorittamalla
vuotuisen
tai kertakaikkisen
kannattajajäsenmaksun.
Kannattajajäsenellä
on puheoikeus,
muttaei äänioikeutta
seuran
kokouksissa.
6 $ Jäsenen
eroaminen
on oikeuserotaseurastailmoittamalla
Jäsenellä
siitäkirjallisestijohtokunnalle,
sen
puheenjohtajalle
taikkailmoittamalla
pöytäkirjaan.
erostaseurankokouksessa
merkittäväksi
Ero
katsotaan
tapahtuneeksi
heti,kunilmoituson tehty,muttaeroavajåsenon velvollinen
suorittamaan
maksunsa
sekämuutnäidensääntöjen
edellyttämät
velvoitteet
kuluvan
toimintavuoden
loppuunsaakka.
7 $ Jäseneneronneeksi
katsominen
josjäsenonjättänytkuusikuukautta
Johtokunta
voi katsoajäseneneronneeksi
seurasta,
sitten
jäsenmaksun
erääntyneen
maksamatta.
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ja muutkurinpitotoimet
8 $ Jäsenenerottaminen
jäsenmaksunsa
voierottaajäsenen,jos tämäonjättänyterääntyneen
Johtokunta
maksamatta,
ei
täytämuutennäidensääntöjen
velvollisuuksiaan,
mukaisia
toimiivastointarkoitusta
taitoimii
jäsen
törkeästi
vastoinurheiluneettisiäperiaatteita.
sitoutuunoudattamaan
kulloinkin
Seuran
voimassaolevaaSuomenAntidopingtoimikunta
ADTry:nvahvistamaa,
kansallisen
tai
kansainvälisen
lajiliiton
sekäKansainvälisen
Olympiakomitean
antidopingsäännöstöä.
ja seuranjäsenelleniistämäärättävät
Dopingrikkomukset
seuraamukset
on määrätty
edellä
mainituissa
antidopingsäännöissä:
ovat:
Dopingrikkomuksia
käytöstäurheilijanelimistöstä
otetussa
- Kiellettyainetai näyttökielletynmenetelmän
näytteessä
- Kielletyn
aineentai menetelmän
käyttötai käytönyritys
dopingtestistä
- Kieltäytyminen
ja ilmoitusvelvollisuuden
välttely
laiminlyönti
- Dopingvalvonnan
ja
tai senyritys
- Dopingvalvonnan-testinmanipulointi
hallussapito
- Dopingaineiden
ja -menetelmien
Doping-aineiden
levittäminen
edistäminen
- Dopingin
Dopingrikkomuksesta
voidaanmäärätseuraamuksena.
mitätöinti
- Kilpailutuloksen
tulostenhylkääminen
- Urheilutapahtuman
toimintakielto
- Urheilun
varoitus
- Kirjallinen
ja
Seuranjäsenvoijoutuakorvaamaan
dopingrikkomuksella
aiheuttamansa
vahingonseuralle
kansalliselle
lajiliitolle
sekäkansainväliselle
lajiliitolle.
periaatteiden
Urheiluneettisten
vastaista
toimintaa
on:
vieraiden
aineidenkäyttö
Urheilulle
ja
Huumeiden
dopingaineiden
käyttötai käytönedistäminen
esiintyminen
alkoholin
vaikutuksen
alaisena
- Julkinenhäiritsevä
- Tupakanja tupakkatuotteiden
käytönyhdistäminen
urheilutilanteisi
in
ja harjoitustilanteessa
Epäasiallinen
käyttäytyminen
kilpailuja
ja muu
- Väkivalta,
törkeäkielenkäyttö epäasiallinen
tuomarinharhautus
arvostelu,
sääntökikkailu
Urheiluhuijaus
tai -välineiden
manipulointi
- Kilpailutilan
etukäteen
sopiminen
- Tuloksista
Vedonlyönti
omastakilpailusta
- Vedonlyönti
Lahjonta
kilpakumppaneiden,
valmentalien
taitoimitsijoiden
lahjominen
tai senyritys
- Tuomareiden,
manipuloimiseksi
tuloksen
häirintä
Sukupuolinen
ja rekisterihallitusArkadiankatu
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ja säätiöasiat
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periaatteiden
Urheiluneettisten
vastaisesta
toiminnasta
on seuraamuksena
lajiliiton
määrärämå
rangaistus
senmukaankuinliitonsäännöissä
tai kilpailusäännöissä
määrätään,
kuitenkin
enintäänkahdenvuodentoimintakielto.
päättäämyösmuistakurinpitotoimista
ja
Johtokunta
jolloinnoudatetaan
niidenyhteydessä
annettavista
rangaistuksista,
asianomaisen
lajin
ja määräyksiä.
kansallisen
liitonsääntojä
Kansallinen
lajiliitto,
tai senasemasta,
tai sen
lisäksiKansainvälinen
lajiliitto
voi päättääseuranjäsenelledopingrikkomuksesta
ja muistakurinpitotoimista
määrättävästä
seuraamuksesta
edellämainituissa
ja
antidopingsäännöissä,
säännöissä sääntöjäalemmanasteisissa
määräyksissä
vahvistetulla
tavalla.Päätöstuleevoimaanhetijasenkatsotaan
tuleenasianomaisen
tietoonviisipäivää
senjälkeen,kunpäätöson lähetetty
sillekirjatussa
kirjeessä.
Erotetulla
ei oleoikeutta
vaatiatakaisinseurallesuoritettuja
maksuja.
9 $ Jäsenmaksut
jäseneltä,
päättäävuosittain
ja
Seuranvuosikokous
perhejäseneltä
varsinaiselta
jäsenmaksusta.
kannattajajäseneltä
kannettavasta
Jäsenmaksut
voivatollaerisuuruiset
eri
jäsenryhmille.
ja kunniapuheenjohtajailta
Kunniajäseniltä
ei peritämaksuja.
Johtokunnalla
on
jäsenjäsenmaksun
oikeusvapauttaa
jos hän
suorittamisesta
sekänimetäjäsenainaisjäseneksi,
on tehnytseurallehuomattavia
urheilullisia,
taloudellisia
tai muitapalveluksia.
Ainaisjäsen
jäsenmaksuvelvollisuudesta.
on vapaa
tai senjaostovoi päättäämyösmuidenmaksujen
Johtokunta
perimisestä
tiettyyntoimintaan
osallistuvilta
henkilöiltä
tämäntoiminnan
kulujen
kattamiseksi.
10 $ Seuranvarsinainen
kokousja ylimääräiset
kokoukset
yhdenvarsinaisen
Seurapitäävuosittain
kokouksen
marras-helmikuussa.
paikanja
Kokouksen
johtokunta.
ja ylimääräiseen
tarkemman
ajanmäärää
Kutsuvarsinaiseen
seurankokoukseen
päivää
ilmoitetaan
vähintään14
ennenkokousta
sähköpostilla,
seurankotisivuilla
tai seuran
päättämässä
vuosikokouksen
sanomalehdessä.
11$ Vuosikokous
Vuosikokouksen
asiat
1.Avataankokous
2. Valitaankokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksipöytäkirjan
tarkastajaa
d) kaksiääntenlaskijaa
jäsenet
3. Todetaanläsnäolevatäänioikeutetut
j; ;;år";tåsrrs
4. Todetaankokouksen
laillisuus
5. Hyväksytään
kokouksen
työjärjestys
ja tilinpäätös
6. Esitetään
vuosikertSm.us
sekätoiminnantarkastajan/tilintarkastajan
antama
lausuntomenneeltä
toimintavuodelta
ja vastuuvapauden
johtokunnalle
7. Päätetään
ja
tilinpäätöksen
vahvistamisesta
myöntämisestä
j a rekisterihall
Patenttiitus
ja säätiöasiat
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muillevastuuvelvollisille
jäsenenjäsenmaksun
8. Vahvistetaan
varsinaisen
sekäperhe-ja kannattajajäsenmaksujen
suuruus
tulevalle
toimintavuodelle
ja talousarvio
9. Vahvistetaan
toimintasuunnitelma
tulevalle
toimintavuodelle
johtokunnan
puheenjohtaja
10.Valitaan
seuraavaksi
kahdeksi
toimintavuodeksi
johtokunnan
jäsenet
ja
11. Valitaan
varajäsenet
erovuoroisten
tilalle
jaostojenhenkilövalinnat
12.Vahvistetaan
ja heillevarahenkilö
13.Valitaanyksitoiminnantarkastaja/tilintarkastaja
jäsenyydestä
ja yhteisöissä
14.Päätetään
muissajäryestöissä
ja yhteisöihin,
joissaseuraon jäsenenä
15.Päätetään
seuranedustajista
niihinjärjestöihin
julkaistaan
16. Päätetään,
missäsanomalehdessä
kokouskutsu
17.Käsitellään
muutkokouskutsussa
mainitutasiat
18.Päätetään
kokous
joistaseuranjäsenethaluavatvuosikokouksen
Asioista,
käsiteltäviksi,
on tehtävä
johtokunnalle
kirjallinen
esitysviimeistään
30 päivääennenkokousta.
12 $ Seuranylimääräinen
kokous
ylimääräinen
Seuran
kokouspidetäänsilloin,kunjohtokunta
katsoosentarpeelliseksi,
seuran
yksikymmenesosa
kokousniinpäättäätai kunvähintään
(1/10)seuranäänioikeutetuista
jäsenistäonjonkinmäärätyn
asiantakiatehnytsiitäjohtokunnalle
kirjallisen
esityksen.
Ylimääräisen
kokouksen
kutsussa
on mainittava
asia,jonkavuoksikokouson koollekutsuttu.
Ylimääräinen
kokouson pidettävä
vähintään
kahdenkuukauden
kuluessasiitä,kunjäsenetovat
tehneetsiitäedellämainitulla
tavallaesityksen.
13 $ Pöytäkirja
ja jaostojenkokouksissa
Seuran,senjohtokunnan
pöytäkirjaa.
on pidettävä
Seurankokousten
pöytäkirjat
ja sihteerinallekirjoitettava
ovatkokoustenpuheenjohtajan
sekätarkastettava
ja jaostojen
valittujen
tarkastajien
toimestatai seuraavassa
kokouksessa.
Johtokunnan
pöytäkirjat
tarkistetaan
hetitai seuraavassa
kokouksessa.
14 $ Äänestys
jotaon kannattanut
päätökseksi
Kokouksen
tuleese mielipide,
yli puoletannetuista
äänistä.
Henkilöasiat
ratkaistaan
siten,ettäenitenääniäsaaneetvalitaan.Henkilövaaleissa
äänten
johon
mennessä
tasanvaaliratkaistaan
arvalla.Muissaasioissase mielipide
voittaa,
kokouksen
puheenjohtaja
on yhtynyt.Kaikissakokouksissa
suoritetaan
vaadittaessa
äänestys
suljettuja
jäsenmaksun
lippujakäyttämällä.
Jokaisella
kokoukseen
mennessä
maksaneella
viisitoista
vuotta
jäsenellä,
ja kunniapuheenjohtajalla
perhejäsenellä,
täyttäneellä
varsinaisella
kunniajäsenellä
sekäainaisjäsenellä,
kannattajajäseniä
lukuunottamatta,
on yksiääni.Valtakirjalla
eisaa
äänestää.

ja rekisterihallitus Arkadiankatu
Patentti6A
ja säätiöasiat
YhdistysPL 1190
0 0 1 0 1H e l si n ki

puhelin09 69395274
iaksi09 69395271

vrnruw.prh.fi

d:fiiE"',"',+, Patentti-ja rekisterihallitus
i+.::':a;:
li:riii yhdistys-ja säätiöasiat

JÄLJENNÖs

6(7)

qit{$ r1:s1,.,f

tr)oi**i.fl

28.O5.2012

15 $ Seuranhallinto
johtaaja sentaloudesta
johonkuuluu
Seurantoimintaa
vastaasekäseuraaedustaajohtokunta,
jäsentäja heidän
kahdeksi
toimintavuodeksi
valitutpuheenjohtaja,
5 - 8 varsinaista
jäsenistä
ja varajäsenistä
henkilökohtaiset
varajäsenensä.
puoleton erovuorossa
Johtokunnan
vuosittain.
Ensimmäisellä
kerrallaeroaapuoletaryanperusteella.
valitaan
Johtokuntaan
jäseniäseuranerijaostoista,
ja liikunnan
edistämisestä
kiinnostuneista
henkilöistä.
valitseekeskuudestaan
Johtokunta
varapuheenjohtajan.
Johtokunta
valitseelisäksisihteerin,
ja
jotka
varainhoitajanmuuttarvittavat
toimihenkilöt, voidaanvalitamyösjohtokunnan
puheenjohtajan
ulkopuolelta.
Johtokunta
kokoontuu
tai hänenollessaan
estynyt
varapuheenjohtajan
kutsusta,
kunhe katsovat
sentarpeelliseksi
tai kunpuoletjohtokunnan
jäsenistäkirjallisesti
sitävaatii.Johtokunta
on päätösvaltainen,
kunpuheenjohtaja
tai hänen
ja hänenlisäkseen
estyneenä
puoletsenjäsenistäon
ollessaan
varapuheenjohtaja
vähintään
saapuvilla.
tehtäväon erityisesti:
Johtokunnan
päätökset
1. Toteuttaa
seuranvuosikokouksen
2. Johtaaja kehittääseurantoimintaa
ja työryhmät
3. Valitatarvittavat
valiokunnat
sekäniidenpuheenjohtajat
4. Vastataseurantaloudesta
ja tilinpäätös
5. Laatiaseuranvuosikertomus
ja taloussuunnitelma
6. Laatiatoimintaseuraavaa
toimintavuotta
varten
7. Hoitaaseurantiedotustoimintaa
8. Hyväksyäja erottaajäsenetsekäpäättääjäseniäkoskevistakurinpitotoimista
9. Pitääjäsenluetteloa
10.Valitaja erottaaseuranpaikatut
toimihenkilöt
sekäsopiaheidäneduistaan
ja muidenkunnia-ja ansiomerkkien
11. Päättääseuranansiomerkkien
myöntämisestä
esittämisestä
joitaseuranetu vaatii
12.Ryhtyämuihintoimenpiteisiin,
13.Luovuttaa
tilittoiminnantarkastajan/tilintarkastajan
tarkastettavaksi
vähintään
kuukausi
ennenvuosikokousta
14.Muutjohtokunnalle
esitetytasiat
16$ Tilivuosi
ja tilivuosi
Seurantoimintaon 1.10.- 30.9.
17 $ Nimenkirjoittajat
jompikumpi
puheenjohtaja
yhdessäsihteerin
Seurannimenkirjoittavat
taivarapuheenjohtaja
tai
jonkunmuunjohtokunnan
jäsenentaitoimihenkilön
määräämän
kanssa.Nimenkirjoittajien
on
oltavatäysi-ikäisiä.
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18 $ Jaostot
toiminnastaan
kuitenkin
siten,ettäseuranjohtokunta
Jaostotvoivatpäättääsisäisesti
vahvistaajaostojentekemätoikeustoimet.
muuttaminen
19 $ Sääntöjen
päättääseurankokousvähintään
muuttamisesta
kolmenneljäsosan
enemmistöllä
Näidensääntöjen
annetuista
äänistä.Kokouskutsussa
on mainittavasääntöjen
muuttamisesta.
20 $ Seuranpurkaminen
päättääseurankokousvähintään
kolmenneljäsosa
enemmistöllä
annetuista
Seuranpurkamisesta
erikseenseuranpurkamisesta.
21 $ Seuranvarojenluovuttaminen
johonkinseuranliikuntakasvatusta
Jos seuraon päätettypurkaa,senvaraton luovutettava
purkamisesta
päättäneen
päätöksen
edistävään
tarkoitukseen
kokouksen
mukaisesti.
henkilöt.
Pesänselvitysmiehinä
toimivatkokouksen
valitsemat
on
Seuranpurkamisesta
yhdistysrekisteri
ilmoitettava
in.
jäsenoikeudet
22 $ Saavutetut
jäsenoikeudet
säilyvät.
Saavutetut

yhdistysrekisterijärjestelmästä.
Tiedoton tulostettukoneellisesti
Patenttija rekisterihallituksen
paperille
tulostettuna
asiakirja
on alkuperäinen
ilman
allekirjoitusta.
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