
SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT

IS
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

HUMPPILAN VEIKOT RY

Seuran kotipaikka on HUMPPILA

2§
Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura toimii Suomen Tyovaen Urheiluliitto TUL ry:n ja Niton asianomaisen pii-
rijarjeston jasenseurana.

Seuran tarkoituksena on:

1) edistaa urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta seka
terveita elamantapoja;

2) kehittaa kulttuuri-ja nuorisotyota;

3) edistaa tasa-arvoa ja kansainvalista yhteistoimintaa; seka

4) toimia puhtaan luonnon ja ympariston puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

1) jarjestaa urheilu- ja liikuntatilaisuuksia seka kilpailuja ja muita vas-
taavia kulttuuritapahtumia;

2) harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus-ja neuvontatyota; seka

3) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

1) jarjestaa juhla- ja huvitilaisuuksia;

2) harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa;

3) yllapitaa majoitus- ja ravitsemusliiketta seka harjoittaa kioski- ja
bingotoimintaa;

4) jarjestaa arpajaisia ja yleisia varainkerayksia; seka

5) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.



Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteaa omai-
suutta.

Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen
siihen osallisille eika sen toiminta saa muutoinkaan muodostua paaasiassa ta-
loudelliseksi.

Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

3§
Jaseneksi liittyminen ja jasenmaksut

Seuran jasenet ovat joko nuorisojasenia, varsinaisia jasenia, vapaajasenia,
kannattajajasenia, kunniajasenia tai kunniapuheenjohtajia.

Seuran nuorisojaseneksi voi liittya jokainen alle viisitoista (15) vuotias yksityi-
nen henkilo.

Seuran varsinaiseksi jaseneksi voi liittya viisitoista (15) vuotta tayttanyt yksi-
tyinen henkilo.

Seuran vapaajaseneksi paasee vahintaan 50 vuotta tayttanyt ja seuran varsi-
naisena jasenena yhtajaksoisesti 25 vuotta ollut tai seuran ja Suomen Tyova-
en Urheiluliitto TUL ry:n muiden jasenseurojen varsinaisena jasenena yhteen-
sa 30 vuotta ollut yksityinen henkilo.

Seuran kannatusjaseneksi voi liittya yksityinen henkilo tai oikeuskelpoinen
yhteiso.

Seuran kunniaja'seneksi voidaan kutsua vahintaan 50 vuotta tayttanyt yksityi-
nen henkilo, joka on huomattavasti edistanyt seuran tarkoituksen to-
teuttamista.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran, Suomen Tyovaen Ur-
heiluliitto TUL ry:n tai Niton piirijarjeston toiminnassa huomattavasti ansioitunut
yksityinen henkilo.

Seuran varsinaiseksi jaseneksi, nuorisojaseneksi ja kannatusjaseneksi hyvak-
symisesta, vapaajaseneksi paasemisesta ja kunniajaseneksi tai kunniapu-
heenjohtajaksi kutsumisesta paattaa seuran hallitus/johtokunta.

Seuran jasenelta perittavan liittymismaksun ja vuotuisen jasenmaksun suu-
ruudesta seka maksuajankohdasta paattaa seuran vuosikokous kunkin jasen-
ryhman osalta erikseen. Vapaajasenelta, kunniajasenelta ja kun-
niapuheenjohtajalta ei perita liittymis- tai jasenmaksua.



Seuran hallitus/johtokunta voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa
olevan taikka paatoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaa-
van maaraaikaisesti jasenmaksun maksamisesta.

4§
Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jasen voi erota seurasta ilmoittamalla siita kirjallisesti seuran hallituksel-
le/johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siita seuran ko-
kouksessa poytakirjaan merkittavaksi.

Jasen voidaan erottaa seurasta,

1) jos jasen on jattanyt tayttamatta ne velvoitukset, joihin nan seu-
raan liittyessaan sitoutui tai

2) jos jasen on menettelyllaan seurassa tai sen ulkopuolella huo-
mattavasti vahingoittanut seuraa taikka

3) jos jasen ei enaa tayta laissa tai naissa saannoissa mainittuja ja-
senyyden ehtoja.

Jasenen voidaan katsoa eronneen seurasta, jos jasen ei ole maksanut jasen-
maksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen eraantymisesta.

Jasenen erottamisesta paattaa seuran kokous. Jasenelle on varattava ti-
laisuus selityksen antamiseen ennen erottamispaatoksen tekemista, paitsi jos
erottamisen syyna on jasenmaksun maksamatta jattaminen.

Suomen Tyovaen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus voi paattaa seuran jaseneen
kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai va-
roituksesta sen mukaan kuin tarkemmin maarataan kurinpitosaannoissa tai
kilpailusaannoissa. Vastaava paatoksenteko-oikeus on niiden lajiliittojen halli-
tuksilla, joiden jasenena seura on, niiden alaista toimintaa koskevissa asiois-
sa.

5§
Toimielimet

Seuran paatosvaltaa kayttaa seuran kokous. Toimeenpanevana elimena on
seuran hallitus/johtokunta.

6§
Seuran saantomaarainen kokous

(Vaihtoehto mallisaantojen liitteena.)



Seuran saantomaarainen kokous, eli vuosikokous pidetaan maaliskuun aikana
hallituksen/johtokunnan tarkemmin maaraamana ajankohtana ja siina kasitel-
laan seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilot;

2) valitaan poytakirjan tarkistajat;

3) esitetaan hallituksen/johtokunnan kertomus seuran toiminnasta
edelliselta kalenterivuodelta;

4) esitetaan tilinpaatos edelliselta kalenterivuodelta ja tilintarkasta-
jien lausunto;

5) paatetaan tilinpaatoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myontamisesta;

6) vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

7) vahvistetaan liittymis- ja jasenmaksun suuruus saantojen 3 §:n
mukaisesti;

8) vahvistetaan hallituksen/johtokunnan ja jaostojen jasenten palk-
kiot;

9) valitaan hallituksen/johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohta-
ja, sihteeri ja taloudenhoitaja seka muut hallituksen/johtokunnan
jasenet;

10) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;

11) paatetaan hallituksen/johtokunnan avuksi asetettavista ja hallituk-
sen/johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista seka valitaan
niiden jasenet tai annetaan hallitukselle/johtokunnalle valtuudet ja-
senten valitsemiseen;

12) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri jarjestojen ja yh-
teisojen kokouksiin;

13) kasitellaan seuran aloitteet ja esitykset eri jarjestoille ja yhteisoille;

14) paatetaan seuran koollekutsumistavasta seuran saantojen 9 §:n
edellyttamalla tavalla; seka

15) kasitellaan kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Vuosikokouksen kasiteltavaksi tarkoitettu esitys on jatettava kirjallisena halli-
tukselle/johtokunnalle viimeistaan seitseman (7) paivaa ennen kokousta. Jos
esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys



on jatettava hallitukselle/johtokunnalle niin hyvissa ajoin ennen kokousta, etta
hallitus/johtokunta ehtii sisallyttaa asian kokouskutsuun. Vuosikokoukselle teh-
dyista esityksista on seuran hallituksen/johtokunnan annettava kirjallinen lau-
sunto.

7§
Ylimaarainen kokous

Seuran ylimaarainen kokous pidetaan, kun seuran kokous niin paattaa tai hal-
litus/johtokunta katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimaarainen kokous on myos pidettava, jos vahintaan yksi kymmenesosa
(1/10) seuran aanioikeutetuista jasenista sita ilmoittamaansa asiaa varten kir-
jallisesti hallitukselta/ johtokunnalta vaatii. Hallituksen/johtokunnan on viipy-
matta vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimaarainen kokous koolle
pidettavaksi viimeistaan neljan (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittamisesta.

8§
Aanioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jasenella, joka on maksanut kokousta edelta-
van kalenterivuoden jasenmaksunsa, on seuran kokouksessa aanioikeusja
yksi (1) aani.

Seuran nuoriso- ja kannatusjasenella on seuran kokouksissa puhe- ja la's-
naolo-oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa aanestyksiin.

Vapaa- ja kunniaiasenella seka kunniapuheenjohtajalla on seuran ko-
kouksissa puhe-ja lasnaolo-oikeus. He voivat ottaa osaa aanestyksiin vain,
jos heilla oli aanioikeus ennen vapaajaseneksi hyvaksymista tai kun-
niajaseneksi taikka -puheenjohtajaksi kutsumista.

9§
Kutsu seuran kokoukseen

Hallituksen/johtokunnan on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistaan
kahdeksan (8) paivaa ennen kokousta edellisen vuosikokouksen paatoksen
mukaan joko

1) kirjeitse tai

2) ilmoituksena Suomen Tyovaen Urheiluliitto TUL ry:n aanen-
kannattajassa taikka seuran omassa lehdessa taikka

3) ilmoituksena seuran kotipaikkakunnalla yleisesti leviavassa sa-
nomalehdessa taikka

4) sahkopostitse niille jasenille, jotka ovat ilmoittaneet seuralle sah-
kopostiosoitteensa.



10§
Hallitus/johtokunta

Hallitukseen/johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
taloudenhoitaja ja 3 - 7 muuta jasenta, jotka kaikki valitaan seuran vuosiko-
kouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen/johtokunnan jasenena ei voi olla
seuran paatoiminen tyontekija.

Hallituksen/johtokunnan kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hanen
estyneena ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen/johtokunnan kokous on
paatosvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vahintaan puolet
(1/2) hallituksen/johtokunnan muista jasenista on saapuvilla.

Hallituksen/johtokunnan paatokseksi tulee mielipide, jota on kannattanut va-
hintaan puolet (1/2) aanestyksessa annetuista aanista. Jos aanet menevat ta-
san, paatokseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kan-
nattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

11 §
Hallituksen/johtokunnan tehtavat

Hallituksen/johtokunnan tehtavana on hoitaa seuran asioita lain ja naiden
saantqjen seka seuran kokouksen paatosten mukaan.

Erityisesti hallituksen/johtokunnan tehtavana on:

1) edustaa seuraa;

2) johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta seka
valvoa seuran saantojen noudattamista;

3) kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissa kasiteltavat
asiat;

4) panna toimeen seuran kokouksen paatokset;

5) pitaa luetteloa seuran jasenista;

6) laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpaatokseksi, toiminta-
suunnitelmaksi ja talousarvioksi;

7) valita tarvittaessa jasenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin;
seka

8) ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilot ja palkatut tyontekijat.



12 §
Jaostojen tehtavat ja toimivalta

Seuran Jaostojen tehtavana on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa
toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion seka hallituk-
sen/johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi paattaa oman la-
jinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja
hallituksen/johtokunnan hyvaksyman taloudenhoidon ohjesaannon puitteissa.
Jaosto ei kuitenkaan voi tehda seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai
muita sitoumuksia.

13§
Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen/johtokunnan puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessa.

Hallitus/johtokunta voi maarata hallituksen/johtokunnan jasenen tai seuran
toimihenkilon kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessa jonkun toisen ni-
menkirjoittajan kanssa.

14§
Tilintarkastajat

Seuralla on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka kaikki
valitaan vuosikokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

15§
Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpaatos, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jatettava tilintarkastajille vii-
meistaan kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annetta-
va hallitukselle/johtokunnalle kirjallinen lausuntonsa viimeistaan kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta.

16§
Saantojen muuttaminen

Seuran saantojen muuttamisesta paattaa seuran kokous. Ehdotus saantojen
muuttamisesta hyvaksytaan, jos sita kannattaa vahintaan kolme neljasosaa
(3/4) aanestyksessa annetuista aanista.

Saantojen muuttamiselle on saatava Suomen Tyovaen Urheiluliitto TUL ry:n
hallituksen hyvaksyminen.



17§
Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta paattaa seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta
hyvaksytaan, jos sita kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden valinen
aika on vahintaan nelja (4) viikkoa, kummassakin vahintaan kolme neljasosaa
(3/4) aanestyksessa annetuista aanista.

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen jaljelle jaaneet varat luovutetaan
Suomen Tyovaen Urheiluliitto TUL ry:lle.

18§
Eroaminen liitosta ja piirija'rjestosta

Seuran eroamisesta Suomen Tyovaen Urheiluliitto TUL ry:sta tai sen piirijar-
jestosta paattaa seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyvaksytaan, jos sita
kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden valinen aika on vahintaan
nelja (4) viikkoa, kummassakin vahintaan kolme neljasosaa (3/4) aanestyk-
sessa annetuista aanista.

Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijarjestolle.

19§
Muut maaraykset

Silta osin, kuin naissa saannbissa ei ole maarayksia, noudatetaan yhdistyksia
koskevaan lainsaadantoon sisaltyvia saannoksia.


