
SAVONLINNAN VOIMISTELU JA LIIKUNTA, SAVOLI RY SÄÄNNÖT 

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta, SaVoLi ry. Yhdistyksen 
kotipaikka on Savonlinna. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä 
seura. Seuran kieli on suomi.  

 

2 § Seuran tarkoitus 

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni 
voisi harrastaa monipuolista voimistelu tai muuta liikuntaa harraste- tai 
kilpaurheilutasolla. 

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen 

Tarkoitustaan seura voi toteuttaa: 
1. Tarjoamalla jäsenilleen  

• valmennus- ja harjoitustoimintaa 

• harraste- ja kuntoliikuntaa sekä kilpailutoimintaa 

• koulutustoimintaa 

• nuorisotoimintaa 

• tiedotus- ja suhdetoimintaa 

• valistus- ja kasvatustoimintaa 

• muuta samantapaista toimintaa tavoitteena kasvattaa yhteiskunnalle 
fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kanslaisia 

 

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta viranomaisten ja 
muiden yhteisöjen huomiota, sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan 
kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja 
hoitamiseen sekä muiden edellytysten luomiseen. 

 

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa 

 

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

5. Hankkimalla varoja yleishyödyllisen ja aatteellisen toimintansa tukemiseksi 

järjestäen talkoo-, voimistelu- ja liikuntatapahtumia, urheilukilpailuja, tanssi- ja 
muita huvitilaisuuksia tai muuta niihin verrattavaa toimintaa, sekä edellä 
mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoittamalla tarjoilu- myynti- ja muuta 
sellaista toimintaa, järjestäen arpajaisia, myyjäisiä, tavarankeräystä omistaen 
ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä 
välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.  

4 § Seuran jäsenyys liitoissa ja yhdistyksissä 

Hallitus päättää missä liitoissa ja yhdistyksissä seura on jäsenenä. 
 

5 § Seuran jäsenet 
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu 
noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran ohjaajat, valmentajat ja 
vuosikokouksessa nimitettävät hallituksen jäsenet ovat automaattisesti myös seuran 
varsinaisia jäseniä.  



 
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä 
kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. 
Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.  
 
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen 
päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. 
Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.  
 
Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai 
oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen 
kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta 
seuran kokouksissa.  
 
Hallituksella on oikeus nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos tämä on tehnyt seuralle 
huomattavia palveluksia. Ainaisjäsenyys on elinikäinen. 
 
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 
 
6 § Seurasta eroaminen 

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. 

 

Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen 
maksamaan seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät  
velvoitteet kuluvan toimintakauden (syys- tai kevätkauden) loppuun asti. 

 

7 § Seurasta erottaminen 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta 
tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran 
sääntöjä ja tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.  

 

Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole 
jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan 
tulleen asianomaisen tietoon neljäntenätoista päivänä päätöksen lähettämisestä.  

 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 
 
8 § Jäsenmaksut 
Seuran kevätkokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana 
toimintavuotena (1.8.-31.7.) kannettavan jäsenmaksujen ja kannattajajäsenten 
jäsenmaksun suuruudesta. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu voi sisältyä seuran 
kausimaksuun 

 

Kunniajäseniltä, kunniapuheenjohtajalta, ei peritä jäsenmaksua. Jäsenmaksua ei 
peritä myöskään hallituksen jäseniltä, valmentajilta eikä ohjaajilta. 
 
9 § Seuran kokoukset 



Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään huhti-, 
touko-, tai kesäkuussa ja syyskokous pidetään loka-, marras- tai joulukuussa.  
 
Alle 15-vuotiaan jäsenen äänioikeus vuosikokouksissa on tämän huoltajalla, jolloin 
huoltajat ovat oikeutettuja osallistumaan kokouksiin. 
 
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun seuran hallitus katsoo sen 
tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 10 seuran 
äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä hallitukselta vaatii. 
Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on 
kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 

Kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää 
ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla ja jäsenille lähetettävällä 
kirjallisella sähköpostikutsulla tai kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.  

Asioista, joista seuran jäsenet haluavat seuran kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä 
hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 7 päivää ennen kokousta. 
 
Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksikertaisella ääntenenemmistöllä lukuun 
ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3 momentin kohdassa mainittuja sääntöjen 
muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan 
luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme 
neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.  

 

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se 
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

 

Seuran hallituksen ja mahdollisten jaostojen tai toimikuntien kokouksissa on 
pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan 
ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.  

 

10 § Kevätkokous  
Kevätkokouksessa (huhti-, touko-, tai kesäkuussa) käsitellään seuraavat asiat: 
1. Avataan kokous 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
ääntenlaskijat 
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 

6. Vahvistetaan tulevan toimintavuoden (1.8.-31.7.) jäsen- ja 
kannattajajäsenmaksujen suuruus 

7. Vahvistetaan tulevan toimintavuoden (1.8.-31.7.) toimintasuunnitelma ja 
talousarvio  
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, jota kutsutaan myös seuran 
puheenjohtajaksi 
9. Valitaan hallituksen muut jäsenet kolmivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle. 
vähintään neljä, enintään yhdeksän jäsentä. 



10. Valitaan seuralle joko HT- tai KHT-tilintarkastaja, jos vähintään kaksi seuraavista 
raja-arvosta täyttyy päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella: 

• taseen loppusumma yli 100.000,00 euroa 

• kokonaistuotot yli 200.000,00 euroa 

• palveluksessa keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä 

Mikäli kyseiset rajat eivät ylity, voidaan seuralle valita kaksi toiminnantarkastajaa. 
11. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on 
jäsenenä 

12. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten 9 §:n mukaisesti vireille 
panemat muut asiat 
13. Päätetään kokous 

 

11 § Syyskokous 
Syyskokouksessa (loka-, marras- tai joulukuussa) käsitellään seuraavat asiat: 
1. Avataan kokous 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
ääntenlaskijat 
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus 

6. Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajien 
antama lausunto 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

8. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten 9 §:n mukaisesti vireille 
panemat muut asiat 
9. Päätetään kokous 

 
12 § Seuran toiminnan johtaminen 

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kerrallaan kolmeksi vuodeksi valitut vähintään 15 
vuotta täyttäneitä 4 - 9 jäsentä. Hallituksen jäsenistä kolmannes on erovuorossa 
vuosittain vuoron mukaan. Jos erovuorossa olevan hallituksen jäsenen tilalle ei ole 
tulossa seuraajaa, voidaan erovuorossa oleva hallituksen jäsen valita jatkamaan 
seuran hallituksessa seuraavat kaksi vuotta. 

 

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, 
sihteerin ja rahastonhoitajan.  
 
13 § Hallituksen kokoukset 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen 
jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on 
saapuvilla.  
 
Hallituksen kokoukseen on mahdollista osallistua etänä tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla vain reaaliaikaisesti. Hallitus päättää 



etäosallistumismahdollisuudesta seuran vuosikokoukseen, josta on mainittava 
kutsussa tarkemmin osoitetulla tavalla.  
 
Hallituksen ja mahdollisten jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai 
seuraavassa kokouksessa. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoitettavat 
pöytäkirjat. 
 
Hallitukseen kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua hallituksen ulkopuolisia 
toimihenkilöitä, jotka eivät ole hallituksen varsinaisia jäseniä. 

 
14 § Hallituksen tehtävät 
Hallituksen tehtävänä on: 

• edustaa seuraa 

• johtaa ja kehittää seuran toimintaa 

• kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön 

• vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta 

• hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa 

• nimetä tarvittaessa seuran jaostojen tai toimikuntien työryhmät 
• tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 

• tehdä seuran toimintakertomus ja huolehtia tilinpäätöksen valmistumisesta 

• hankkia ja kouluttaa ohjaajia, valmentajia ja muita seuratoimijoita 

• hoitaa seuran tiedotustoimintaa 

• päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 

• laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot  
• valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt 
• päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista 

kunnia- ja ansiomerkeistä 

• sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset 
toimenpiteet 

 
15 § Seuran nimen kirjoittaminen 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai seuran nimeämä 
muu hallituksen jäsen tai toimihenkilö, kukin yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-
ikäisiä. 
 
16 § Seuran tilintarkastus 

Seuran tilit päätetään toimintavuosittain. Toimintavuosi on 1.8. - 31.7. Hallituksen on 
jätettävä tilit tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen 
syyskokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tulee antaa 
tilintarkastuskertomuksensa/toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle 
viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta. 

 

17 § Sääntöjen muuttaminen 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi 
sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä 
annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. 

 

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. 
 

Seuran aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenedut säilyvät.  



 
18 § Seuran purkautuminen 

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään 
kuukauden välein pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen 
kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 
3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. 

 

Seuran purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava. 
 

Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen 
kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran tarkoitusta edistävään 
tarkoitukseen. 

 

19 § Yleisiä määräyksiä 

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä. 
 

 

 

 


