PIRKKALAN PINGVIINIT RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pirkkalan Pingviinit ry. ja sen kotipaikka on Pirkkala.
2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jääurheilun harrastamista Pirkkalassa sekä
kilpaurheilu- ja harrastetoiminnan puitteissa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää kilpa-, harjoitus ja valmennustoimintaa
- antaa tietopuolista opastusta
- toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia
- huolehtii jäsenistön harjoitusolosuhteista ja mahdollisuuksista
- tekee aloitteita liikuntapaikka rakentamisesta Pirkkalassa
- järjestää nuoriso- ja kuntoliikuntaa
- Liikuntatoiminnan järjestäminen kummallekin sukupuolelle
- toimii oman organisaatiomallin mukaisesti

-

Toiminnan tukemiseksi yhdistys
järjestää talkoita ja huvitilaisuuksia sekä konsertteja tai myyjäisiä
vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
omistaa ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellista kiinteää sekä irtainta omaisuutta
harjoittaa ravintola-, kahvila- ja majoitustoimintaa
välittää jäsenistölleen asusteita ja varusteita
harjoittaa maksullista ohjaustoimintaa
vuokraa tiloja liikunnalliseen toimintaan

3. JÄSENET

-

-

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä, joka hyväksyy yhdistyksen
säännöt ja toiminnan tarkoituksen
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset sekä kannattavat jäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen
hallitus
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen
toimintaa
Jäseniksi luetaan myös pelaajat, jotka ovat suorittaneet kuluvan toimintakauden
seuramaksun.

-

Tarkastusajankohta on 30.4 kuluvaa vuotta ja ne ovat äänioikeutettuja sen vuoden
vuosikokouksessa

4. JÄSENEN EROTTAMINEN JA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa asiasta, joka
merkitään pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen joka on laiminlyönyt
jäsenmaksunsa maksamisen tai on muuten laiminlyönyt niitä velvollisuuksia joihin on
sitoutunut liittymällä yhdistykseen tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenehtoja.
Pelaajat/joukkue, jotka eivät maksa kuluvan kauden seuramaksua niin ero seurasta on
automaattinen ja ei vaadi erillistä ilmoitusta organisaatiomallin mukaisesti.
5. LIITTYMIS-JA JÄSENMAKSU

Varsinaisten ja kannatus jäsenten liittymis- tai vuotuinen jäsenmaksu suuruus päättää
vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.
Pelaajien/joukkueen jäsenmaksun päättää hallitus.
6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita ja operatiivista toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu
vuosikokouksessa vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 4-8 muuta
jäsentä, joista puolet on aina vuosittain erovuorossa. Erovuoroisuus ratkaistaan
ensimmäisenä vuotena arvalla, sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan.
Hallitus päättää yhdistystä koskevista asioista ja yhdistyksen kehittämisestä. Hallituksen
päätökset pitää olla yhdistyksen sääntöjen mukaisia. Organisaatiomallin (toiminnan
pelisäännöt) ja seuran 5-vuotis suunnitelma tuodaan yhdistyksen kokouksen
hyväksyttäväksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuolisen sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt niin varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen kun kokouksessa on vähintään puolet jäsenistä paikalla,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen siihen erikseen
oikeuttama hallituksen jäsen kumpikin yksin.
8. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTAMINEN

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on 1.5. - 30.4.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elosyyskuussa. Yhdistyksen kokouksista on aina pidettävä pöytäkirjaa.
Ylimääräinen yhdistyskokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole mainittu niin mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee,
vaaleissa kuitenkin arpa.
10. YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta jäsenille ilmoitettavalla siitä yhdistyksen www-sivuilla.
(pirkkkalanpingviinit.fi)
11. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa
10. käsitellään muut vuosikokoukselle esitetyt asiat
11. kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkamisessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

