
 

Seuran säännöt 

 
TOIMINTASÄÄNNÖT 

1 § Nimi, kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Seinäjoen Seudun Urheilijat ry 

Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki Etelä-Pohjanmaan maakunnassa Länsi-Suomen 

läänissä. 

Yhdistys on perustettu Nurmossa 1.11.1999 Nurmon Urheilijat-99:n nimellä. 

Yhdistys voi käyttää epävirallisissa yhteyksissä lyhennettä SSU. 

  

2 § Seuran tarkoitus 
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta Seinäjoella siten, että 

mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- ja/tai huippu-urheilua edellytystensä ja 

tarpeidensa mukaisesti. 

  

3 § Tarkoituksen toteuttaminen 
Tarkoitustaan seura toteuttaa: 

1. Tarjoamalla jäsenilleen 

- harjoitus- ja valmennustoimintaa 

- kilpailutoimintaa 

- kuntoliikuntaa 

- koulutus- ja virkistystoimintaa 

- nuorisotoimintaa 

- tiedotus- ja suhdetoimintaa 

- talkootoimintaa 

2. Kiinnittämällä ideoiden, aloitteiden ja kannanottojen kautta toiminta-alueensa 

viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikunnan kehittämiseen ja 

tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen 

sekä olemalla itse aktiivinen em. asioissa. 

3. Harjoittamalla julkaisu- ja näyttelytoimintaa 

- seura voi julkaista lehteä sekä järjestää näyttelyitä oman toimintansa 

esittelemiseksi. 

4. Toimintansa tukemiseksi seura voi: 

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja 

- omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja toimitiloja 

- hankkia varoja järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia, myyjäisiä, 

kirpputoreja, arpajaisia ja keräyksiä 

- harjoittamalla kustannus-, monistus- ja bingotoimintaa 

- välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja varusteita voittoa tavoittelematta 

  

4 § Seuran jäsenet 
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran 

tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy seuran hallitus. 

Seuran kannattajajäseniksi seuran hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai 

oikeuskelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuotuisen kannattajajäsenmaksun. 

Kannattajajäsenillä on seuran kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 



  

 

 

 

5 § Seurasta eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 

tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan 

merkitsemistä varten. 

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 

jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, 

joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen 

ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa. Päätös tulee voimaan heti ja 

erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

  

6 § Jäsen- ja liittymismaksut 
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä 

kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää seuran syyskokous. 

Liittymismaksua ei peritä. 

  

7 § Hallitus 
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu seuran 

syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valittava hallituksen puheenjohtaja 

ja kalenterivuodeksi valittavat 7-12 hallituksen varsinaista jäsentä sekä 1-3 varajäsentä. 

Toimintakausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi 

sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan 

valita myös hallituksen ulkopuolelta. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet 

hallituksen jäsenistä on paikalla. Äänten mennessä äänestyksessä tasan, 

puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallitus voi toimintansa tueksi nimetä tarpeelliseksi katsomiansa tiimejä ja 

työryhmiä ja nimetä niihin jäsenet. 

  

8 § Seuran nimen kirjoittaminen 
Seuran nimen voi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, aina kaksi yhdessä. 

  

9 § Tilikausi ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen 

on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. 

Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta 

hallitukselle. 

  

10 § Seuran kokoukset 
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa 

ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä ajankohtana. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen 

tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti sitä hallitukselta 

vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun pyyntö on esitetty 

seuran hallitukselle. 



Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se 

mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

  

11 § Seuran kokousten koolle kutsuminen 
Seuran kokoukset on hallituksen kutsuttava koolle vähintään seitsemän 

päivää ennen kokousta, julkaisemalla kutsu paikkakunnalla ilmestyvässä 

sanomalehdessä sekä seuran kotisivuilla. 

  

12 § Varsinaiset kokoukset 
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 

kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen esityslista 

5. esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja 

tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta 

sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 

kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen esityslista 

5. päätetään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä 

tilintarkastajien palkkioista 

6. vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma 

7. vahvistetaan tulevan vuoden tulo- ja menoarvioesitys 

8. vahvistetaan jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus seuraavalle 

kalenterivuodelle 

9. valitaan joka toinen vuosi seuralle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi 

hallituksen puheenjohtaja 

10. valitaan seuralle seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsenet ja 

varajäsenet 

11. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja 

 

12. päätetään, mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa seuraavana 

toimintakautena 

13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksessa 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 14 vuorokautta ennen kokousta. 

  

13 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran 

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa 

on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran 



purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen 

purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 
 


