
ONS sääntömuutos 2020-21

L U O N N O S 

§ Voimassa olevat säännöt MUUTOSEHDOTUKSET

1 Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimi-
tetään seuraksi, nimi on Oulun Naisfutis 
ry

Kotipaikka Oulu; Seuran kieli suomi

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto
ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näis-
sä säännöissä käytetään lyhennettä SPL.

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun Naisfutis ry 
(jäljempänä myös Seura) ja kotipaikka on
Oulun kaupunki.

Seuran kieli on suomi.

2 Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsen-
tensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityi-
sesti jalkapalloilua, tavoitteenaan ruumiil-
lisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämi-
nen.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eetti-
set arvot ja urheilun reilun pelin periaat-
teet.

Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja 
luonnon asettamia vaatimuksia sekä ta-
sa-arvon toteutumista.

Seuran tarkoitus ja sen toteuttaminen

Seuran tarkoituksena on

• toimia ensisijaisesti tyttö- ja nais-
jalkapalloilun erikoisseurana 

• luoda edellytykset ja tarjota seuran
jäsenistölle sekä paikkakunnan 
nuorisolle kullekin edellytystensä 
mukaiset mahdollisuudet seuran 
harjoittamien urheilumuotojen har-
rastamiseen 

• kasvattaa kansalaiskunnoltaan 
moitteettomia sekä ruumiillisesti ja 
henkisesti terveitä kansalaisia 

• edistää liikunta- ja urheiluharras-
tusta seuran toiminta-alueella. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

• järjestää jäsenilleen 
harjoittamiensa urheilumuotojen 
puitteissa valmennus- ja 
harjoitustoimintaa,kilpailu- ja 
koulutustoimintaa sekä muuta 
vastaavaa tarkoitukseen liittyvää 
toimintaa 

• tarjoaa jäsenilleen sekä 
paikkakunnan väestölle 
kuntoliikuntatilaisuuksia sekä 
urheiluvalistus 
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ja kasvatustoimintaa 

• harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja 
suhdetoimintaa 

• kiinnittää ehdotusten, aloitusten ja
anomusten avulla paikkakunnan 
viranomaisten ja muiden yhteisöjen
huomiota sekä pyrkii omatoimisesti
liikunnan kehittämiseen ja sen 
harjoittamiseksi tarpeellisten 
suorituspaikkojen ja välineiden 
hankkimiseen ja hoitamiseen sekä 
muiden edellytysten luomiseen. 

Varoja toimintansa tukemiseksi seura 
hankkii

• ottamalla vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja sekä omistamalla 
toimintaansa varten tarpeellisia 
kiinteistöjä 

• omistamalla ja ylläpitämällä 
urheilulaitoksia 

• toimeenpanemalla asianomaisella 
luvalla arpajaisia 

• harjoittamalla majoitus-, kahvila- 
ja ravitsemusliikettä tai 
tavanomaista 
kioskitoimintaa kutakin yhdessä 
liikepaikassa 

• välittäen jäsenilleen 
urheiluvälineitä ja –asusteita. 

3 Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla 
jäsenilleen:

• kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta 
terveysliikuntaa;

• harjoitus-, koulutus- ja valmennus-
toimintaa;

• sosiaalisesti kehittävää kasvatus-
toimintaa;

• tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä

• mahdollisuuden hankkia seuran 
välityksellä urheiluvälineitä ja –

Liitetään edelliseen!
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asusteita.

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja sekä omistaa toimintansa 
varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa 
ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seu-
ra voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, 
keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustan-
nustoimintaa sekä majoitus- ja ravitse-
musliikettä ja bingotoimintaa.

Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään 
toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden 
kehittämistä.

4 Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen
sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen
sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliit-
to ry:een, Finlands Bollförbund rf. (jäljem-
pänä SPL).

Muiden, seuratoimintaan liittyvien yhdis-
tysten ja järjestöjen jäsenyyksistä pääte-
tään vuosikokouksessa.

5 Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johto-
kunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu 
noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja 
SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia 
määräyksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran 
kokouksen päätöksellä kutsua seuran pu-
heenjohtajana ansiokkaasti toiminut hen-
kilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elin-
ikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan 
esityksestä seuran kokouksen päätöksel-
lä kutsua henkilö, joka on erittäin merkit-
tävästi edistänyt seuran toimintaa. Kun-
niajäsenen arvo on elinikäinen.

Johtokunta voi nimetä seuralle ainaisjä-
seniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä 
seuran jäsen, joka on tehnyt seuralle 
huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai 
muita palveluksia tai on suorittanut kym-
menen vuoden kertakaikkisen jäsenmak-
sun.

Seuran jäsenet

Seuran jäseniä ovat automaattisesti kaik-
ki seuran pelaajat ja toimihenkilöt, joilla 
voimassa oleva SPL:n lisenssi Oulun 
Naisfutis ry:ssä. 

Jäsenkausi on kalenterivuosi ja jäsenyy-
den voi uusia kuukautta ennen uuden 
kauden alkua.

Jäseniksi hyväksytään myös alaikäisen 
rekisteröidyn pelaajan huoltaja edellyt-
täen että hän hyväksyy jäsenyyden omal-
ta osaltaan. Hyväksyminen tapahtuu il-
moittamalla siitä Seuralla joko kirjallisesti 
tai muulla luotettavalla tavalla . 

Seuran kannattajajäseneksi voi liittyä 
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 
tukee Seuran toimintaa suorittamalla 
vuotuisen tai kertaluontoisen 
kannattajajäsenmaksun ja sitoutuu 
noudattamaan Seuran ja SPL:n sääntöjä 
ja sääntöihin perustuvia määräyksiä. 
Seuran hallitus hyväksyy 
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Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johto-
kunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oi-
keuskelpoisen yhteisön, joka tulee seuran
toiminta suorittamalla vuotuisen tai kerta-
kaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kan-
nattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on 
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran 
kokouksissa.

kannattajajäsenyydet. 

6 Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoit-
tamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai 
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla 
erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan 
merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun il-
moitus on tehty, mutta eroava jäsen on 
velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa 
kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Seurasta eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota Seurasta il-
moittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 
tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitta-
malla erosta Seuran kokouksessa merkit-
täväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen Seurasta, jos 
jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmak-
sunsa maksamatta (kannattajajäsen) tai 
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoituk-
set, joihin hän on Seuraan liittymällä si-
toutunut tai on menettelyllään Seurassa 
tai sen ulkopuolella huomattavasti vahin-
goittanut Seuraa tai ei enää täytä laissa 
taikka Seuran säännöissä mainittuja jäse-
nyyden ehtoja.

Jäsenyys Seurassa lakkaa automaatti-
sesti siinä vaiheessa kun lisenssi SPL:n 
Pelipaikassa ei enää ole voimassa tai se 
on siirretty toiseen seuraan. Huoltajan jä-
senyys lakkaa automaattisesti jos pelaa-
jan jäsenyys Seurassa päättyy.

7 Jäsenen erottaminen ja muut kurinpi-
totoimet

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, 
joka

• laiminlyö jäsenmaksunsa suoritta-
misen,

• toimii seuran sääntöjen tai tarkoi-
tuksen vastaisesti, taikka

• syyllistyy epäurheilijamaiseen toi-
mintaan

Päätös tulee voimaan heti ja sen katso-
taan tulleen asianomaisen tietoon viiden-
tenä päivänä päätöksen lähettämisestä 
jäsenelle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia 

EDELLÄ
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takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Johtokunta voi evätä jäseneltä äänioikeu-
den seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole 
suorittanut säännöissä tarkoitettuja mak-
sujaan seuran kokouksen päättämään 
päivämäärään mennessä.

Johtokunta ja SPL tai SPL:n piiri voi päät-
tää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä 
annettavista rangaistuksista SPL:n sään-
nöissä tai määräyksissä mainitulla taval-
la.

8 Liittymis- ja jäsenmaksut

Seuran syyskokous päättää vuosittain 
varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsen-
maksusta sekä ainais- ja kannattajajä-
senten jäsenmaksusta.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta 
ei peritä mitään maksuja.

Kannattajajäsenmaksut

Seuran vuosikokous päättää vuosittain 
seuran kannattajajäseniltä perittävän jä-
senmaksun suuruuden.

9 Seuran varsinaiset ja ylimääräiset ko-
koukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista 
kokousta, joista kevätkokous pidetään 
helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-
joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan 
määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seu-
ran kokoukseen on julkaistava vähintään 
14 päivää ennen kokousta sanomalehti-il-
moituksella seuran varsinaisen kokouk-
sen määräämässä lehdessä.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallis-
tua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen
niin päättäessä myös postitse taikka tie-
toliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai 
ennen kokousta.

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain 
hallituksen määräämänä päivänä helmi-
toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Seu-
ran kokous niin päättää tai kun hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vä-
hintään kymmenesosa (1/10) Seuran ää-
nioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjalli-
sesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen 
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaati-
mus sen pitämisestä on esitetty hallituk-
selle.

Seuran kokouksissa on jokaisella 15 
vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä,
kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla
sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä 
lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjal-
la ei saa äänestää.
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Äänestettäessä kokouksen päätökseksi 
tulee se mielipide, jota on kannattanut yli 
puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat 
ratkaistaan siten, että eniten ääniä saa-
neet valitaan. Henkilövaaleissa äänten 
mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Muissa asioissa se mielipide voittaa, jo-
hon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa sul-
jettuja lippuja käyttämällä.

10 Kevät- ja syyskokous

A. kevätkokouksessa

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeute-
tut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima 
vuosikertomus ja tilinpäätös sekä 
tilintarkastajien antama lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvista-
misesta ja vastuuvapauden myön-
tämisestä johtokunnalle ja muille 
vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa 
mainitut asiat

8. Päätetään kokous

B. syyskokouksessa

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeute-
tut jäsenet

Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkasta-
jaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlas-
kijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjes-
tys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikerto-
mus ja toiminnan-/tilintarkastajan 
lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvista-
misesta ja vastuuvapauden myön-
tämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, 
tulo- ja menoarvio sekä jäsenmak-
sujen suuruudet, valitaan hallituk-
sen puheenjohtaja ja muut jäsenet

8. valitaan toiminnan-/tilintarkastaja 
ja varatoiminnan-/tilintarkastaja

9. käsitellään muut kokouskutsussa 
mainitut asiat.

Mikäli Seuran jäsen haluaa saada jonkin 
asian Seuran vuosikokouksen käsiteltä-
väksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjalli-
sesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että 
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
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4. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus

5. Päätetään jäsenyydestä muissa 
järjestöissä ja yhteisöissä

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ja 
ainais- ja kannattajajäsenmaksu-
jen suuruus

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 
ja talousarvio

8. Valitaan jäsenten keskuudesta joh-
tokunnan puheenjohtaja joka toi-
nen vuosi

9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet 
erovuoroisten tilalle

10.Valitaan yksi tai kaksi tilintarkasta-
jaa ja vastaava määrä varatilintar-
kastajia

11. Käsitellään muut kokouskutsussa 
mainitut asiat

12.Päätetään kokous

11 Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään sil-
loin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelli-
seksi, seuran kokous niin päättää tai kun 
vähintään yksi kymmenesosa seuran ää-
nioikeutetuista jäsenistä on jonkin asian 
takia tehnyt johtokunnalle kirjallisen esi-
tyksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa
on mainittava asia, jonka vuoksi kokous 
on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähin-
tään kahden kuukauden kuluessa siitä, 
kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mai-
nitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat 
esittää kevät- tai syyskokouksessa käsi-
teltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjalli-
nen esitys viimeistään 30 päivää ennen 
kokousta.

Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava Seuran kokouk-
set koolle vähintään 14 vuorokautta en-
nen kokousta joko jäsenille postitetuilla 
kirjeillä, ilmoituksella Seuran kotipaikka-
kunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä 
tai sähköpostitse. Kokousilmoitus tulee 
julkaista myös seuran sähköisissä jakelu-
kanavissa, joihin liitetään mukaan myös 
julkaisukelpoinen kokousmateriaali.

12 Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan jaostojen ja va-
liokuntien kokouksissa on pidettävä pöy-
täkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokous-

Pöytäkirjat

Seuran, sen jaostojen (joukkueet) ja halli-
tuksen kokouksissa on pidettävä pöytä-
kirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokous-
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ten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoi-
tettava sekä valittujen tarkastajien tarkas-
tettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien 
pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraa-
vassa kokouksessa.

ten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoi-
tettava sekä valittujen tarkastajien tarkas-
tettava.

Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan heti 
tai seuraavassa kokouksessa. Hallituk-
sen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen 
puheenjohtaja sekä sihteeri. 

13 Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimieli-
nen, päätökseksi tulee se mielipide, jota 
on kannattanut yli puolet annetuista ää-
nistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että 
eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilö-
vaaleissa äänten mennessä tasan vaali 
ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se 
mielipide voittaa, johon kokouksen pu-
heenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suo-
ritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja 
käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokouk-
seen mennessä jäsenmaksunsa maksa-
neella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella 
jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapu-
heenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kan-
nattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi
ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johto-
ryhmä, johon kuuluu kahdeksi toiminta-
vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdek-
si toimintavuodeksi valitut 7 jäsentä. Joh-
tokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa
vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa 
puolet arvan perusteella.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vara-
puheenjohtajan. Johtokunta valitsee li-
säksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan va-
lita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai 
hänen ollessaan estynyt varapuheenjoh-
tajan kutsusta tai kun vähintään puolet 
johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä 
vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun pu-
heenjohtaja tai hänen estyneenä olles-

Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuu-
luu vuosikokouksessa valitut puheenjoh-
taja ja viisi – seitsemän varsinaista jäsen-
tä. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten 
välinen aika. Hallitus valitsee keskuudes-
taan varapuheenjohtajan sekä ottaa kes-
kuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja
muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hä-
nen estyneenä ollessaan varapuheenjoh-
tajan kutsusta, kun he katsovat siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään puolet 
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähin-
tään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna 
on läsnä. 
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saan varapuheenjohtaja ja hänen lisäk-
seen vähintään puolet sen jäsenistä on 
läsnä.

Johtokunnan tehtävä on erityisesti

1. Toteuttaa seuran kokouksen pää-
tökset

2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3. Vastata SPL:n ja sen piirien sään-
töjen ja määräysten seuralle aset-
tamista velvoitteista

4. Valita tarvittavat jaostot, valiokun-
nat ja työryhmät sekä niiden pu-
heenjohtajat

5. Vastata seuran taloudesta

6. Pitää jäsenluetteloa

7. Tehdä seuran toimintakertomus ja 
tilinpäätös

8. Tehdä toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio seuraavaa toimintavuotta
varten

9. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tar-
kastettavaksi vähintään kolme viik-
koa ennen kevätkokousta

10.Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä 
päättää jäseniä koskevista kurinpi-
totoimista

12.Valita ja erottaa seuran palkatut 
toimihenkilöt sekä sopia heidän 
eduistaan

13.Päättää seuran ansiomerkkien 
myöntämisestä ja muiden kunnia- 
ja ansiomerkkien anomisesta

14.Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita
seuran etu vaatii.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa.

15 Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilikausi on vuonna 
2013 1.1.-31.10 ja jatkossa, 1.11.2013 al-
kaen, 1.11-31.10.

Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilin-
päätös tarvittavine asiakirjoineen ja halli-
tuksen vuosikertomus on annettava toi-
minnan-/tilintarkastajalle viimeistään kuu-
kautta ennen vuosikokousta. Toiminnan-/
tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lau-
suntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
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vuosikokousta hallitukselle.

16 Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja kumpikin yhdessä 
sihteerin tai jonkun muun johtokunnan 
määräämän johtokunnan jäsenen tai toi-
mihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on 
oltava täysi-ikäisiä.

Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituk-
sen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa 
toiminnanjohtajalle, taloudenhoitajalle ja/
tai sihteerille oikeuden kirjoittaa Seuran 
nimi yksin posti-, pankki-, vero- ym juok-
sevissa asioissa.

17 Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää 
seuran kokous vähintään kolmen neljäs-
osan (3/4) enemmistöllä annetuista ää-
nistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyk-
sen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yh-
distyksen purkamisesta on tehtävä Seu-
ran kokouksessa vähintään kolmen nel-
jäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista 
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen 
purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yh-
distyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän ko-
kouksen määräämällä tavalla. 

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käyte-
tään sen varat samaan tarkoitukseen.

18 Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran ko-
kous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokous-
kutsussa on mainittava seuran purkami-
sesta.

KS EDELLÄ (17)

19 Seuran varojen luovuttaminen

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat 
on luovutettava jalkapalloa edistävään 
toimintaan purkamisesta päättäneen ko-
kouksen päätöksen mukaisesti. Varojen 
luovutuksesta huolehtii joko johtokunta tai
kokouksen valitsemat selvitysmiehet.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yh-
distysreksiteriin.

KS EDELLÄ (17)

20 Yhdistyslain noudattaminen

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin 
määrätty, noudatetaan yhdistyslain sään-
nöksiä.

Tarpeeton → lakia on pakko noudattaa!
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MUUTOKSEN KÄSITTELY SEURASSA
Alla olevaan taulukoon merkitään sääntömuutoksen käsittelyhistoria. 

Käsittelijät:

AMK – Ari Kannasmaa

Aika Käsittelijä Toimenpide

2020-03-15
2020-04-05

AMK Perusdokumentti, nykyiset säännöt 
Lisätty ehdotuksia muutettavista kohdista.

OK

2020-04-11 AMK Päivitys / toimikausi/kertomukset/hallitus

2020-04-14 AMK Luonnos lähetetty hallinnolle (tsto & johtokunta)

2020-08-24 AMK Nettiversio – säännöt arvioitavaksi seurassa

2020-09-22 AMK Korjattu äänestysmenettelyä

2020-09-23 AMK Julkaistu nettisivulla – kommentointimahdollisuus
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HUOMIOITA 

Tilikausi ja kokoukset

Nykyinen kahden kokouksen malli on turhan raskas ONS:n kokoiselle yhdistykselle. 
Seuran perustamisesta on kulunut sen verran kauan että monet menettelytavat 
ovat jääneet kehityksestä jälkeen (puhumattakaan käytössä olevien resurssien pie-
nenemisestä; tekijöitä on vähemmän). 

Seuran toiminta ei katkea siihen kun pelikausi loppuu tai tilikausi vaihtuu, vaan jat-
kuu katkeamattomana siihen asti kunnes yhdistys jostain syystä lakkautetaan. Sama
pätee periaatteessa myös yksittäisiin joukkueisiin. Yhtään joukkuetta ei lopeteta ja 
käynnistetä uudelleen kauden vaihtuessa vaan joukkue siirtyy tavallaan uuteen vai-
heeseen kehityksessään.  

Seuran ylin päättävä elin on seuran kokous. Viime vuosina trendi on ollut osallistu-
jien suhteen laskeva, eikä esimerkiksi ONS:n vuosikokouksissa ole ollut tungokseen 
asti tulijoita – paitsi jos käsitellään isoja menoja. Vuosikokouksen valmistelun me-
nee paljon resursseja ja asioiden käsittely kahdessa eri kokouksessa ei ole enää loo-
gista siihen verrattuna että seura toimii joka tapauksessa vuosi -sykleissä – esimer-
kiksi meidän ”katto-organisaatio” (Palloliitto) ja kaikki viranomaiset (kuten Verotta-
ja) noudattavat kalenterivuotta. Lisäksi GDPR:n tultua käyttöön ja oman, riskialttiin 
jäsenrekisterin ylläpidon sijaan siirryttiin käyttämään Pallolliiton Pelipaikkaa, joka 
kattaa kaikki seuran varsinaiset vuosijäsenet. Näin ollen seuran jäsenkausi on yksi 
kalenterivuosi. 

Seuran tilikausi on alun perin ollut kalenterivuosi mutta seuran syyskokouksessa 
3.10.2012 päätettiin muuttaa tilikausi vastaamaan joukkueiden toimintakautta, 
taustalla oli ilmeisesti ajatus siitä että taloudelliset vastuut joukkueissa kohdistuisi-
vat kunkin kauden vastuunkantajiin. Käytännössä kuitenkin esimerkiksi joukkueen 
taloudesta vastaava toimihenkilö on vastuussa vain siitä ajasta, jona hän on ollut 
tehtävää hoitamassa. Jos rahastonhoitaja luopuu tehtävästään kesken kauden, hä-
nen vastuu tekemisistään päättyy joukkueessa siihen ja mahdollisen uuden toimi-
henkilön alkavat samalla. Näitä henkilövaihdoksia – ei ainoastaan taloudesta vastaa-
vien, vaan myös muiden vastuunkantajien osalta – tapahtuu läpi vuoden.  Lopulli-
nen vastuu taloushallinnon tehtävistä niin joukkueissa kuin seuran hallinnossakin 
päättyy vasta kun toimintakauden tilinpäätös on tarkastettu ja hyväksytty.

Myös joukkueiden toimintakauden vaihtuminen ei välttämättä tapahdu lokakuun 
lopussa. Osa joukkueista lopettaa kauden jo syys-lokakuun vaihteessa ja saattaa 
aloittaa uuden jo lokakuun alussa. Tämä yksinkertaisesti siitä syystä että turnausten
ja pelien osalta mitään taukoa ei ole vaan toiminta pyörii nykyään läpi vuoden.  
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Joukkueiden talouden suunnittelun kannalta on myös ollut ongelmallista seuran 
kausimaksun suuruuden arviointi. Jos lopullinen maksun määrä vahvistuu vasta 
marras-joulukuulla, tulevan kauden budjetointi alkukauden osalta on hankalaa.  
Kausimaksua ei ole mikään pakko määrittää kauden alussa, se voidaan ihan hyvin 
tehdä myös muulloin.  

Vuosikokous

Mitä sitten yksi vuosikokous pitäisi sisällään? Käytännössä kaikki ne asiat, jotka yh-
distykseltä vaaditaan, jotta toiminta täyttää lain ja viranomaisten asettamat vaati-
mukset. Edellä olevassa sääntövertailussa (ehdotus 10) on kaikki ne asiat, jotka yh-
distyksen / seuran päättävässä vuosikokouksessa tulee käsitellä. 

Tilikauden talousasiat menevät normaalilla kalenterivuosisyklillä eikä tällä ole mi-
tään vaikutusta esimerkiksi joukkueen taloushallintaan. Talousvastaavien vastuut ja
velvollisuudet menevät edellä olleen mallin mukaisesti ja joukkueet eivät tee viralli-
sia tilinpäätöksiä. 

Toimintasuunnitelman tulisi käsittää pidempi aika kuin vain kulloinenkin kausi. Jo 
nyt on havahduttu ongelmaan jossa uusi kausi pitäisi aloittaa toimenpiteillä, jotka 
olisi pitänyt ennakoida ja aloittaa jo useita kuukausia ennen kauden vaihdetta.  Sa-
maten se mitä tapahtuu kauden vaihduttua pitäisi olla jo ”suunnitelmissa” valmiina 
3-4 kk ajalta.  Toimintasuunnitelman tulisi siten käsittää paitsi kuluva toiminnallinen
kausi, myös seuraavan alku vähintään 3-4 kuukaudelta.

• jokainen seuran joukkueista laatii oman kausi-/toimintasuunnitelman tuleval-
le kaudelle tiettyyn ajankohtaan mennessä (loka-marraskuu, mahdollisesti 
myös vuoden loppuun). 

 Joukkue hyväksyy  toimitetaan seuralle→ →

• seuran hallinto laatii koko seuraa koskevan yhteisen toimintasuunnitelman 
(koostettu seuran hallinnon ja joukkueiden suunnitelmista) ja se ulottuu seu-
raavan toiminnallisen kauden ensimmäiselle 4 kuukaudelle (varmistetaan se, 
että toiminta jatkuu saumattomasti ns ”pelikauden” vaihtuessa).

 hallitus tuo suunnitelman vuosikokoukseen vahvistettavaksi. Ennen vuosi→ -
kokousta voidaan vielä päivittää suunnitelmaa ensimmäisten toimintakuu-
kausien perusteella.

• seuran hallinto laatii lisäksi erillisen, hallintoa koskevat suunnitelman (tämä 
on pelkästään hallinnon asioihin painottuva ja hallinnon sisäiseen käyttöön 
tarkoitettu asiakirja).  

Toimintakertomus käsittäisi edelleen pääosin samat asiat kuin nytkin. Varsinaisen 
toiminnan osuus alkaisi, kuten nytkin, uuden pelikauden alusta, ja päättyisi tilikau-
den loppuun (31.12.)  Jatkuvuuden takaamiseksi myös toimintakertomus sisältäisi 
osan edellisen kauden tapahtumista (arviona siitä, miten toiminnassa on onnistuttu 
ja vaatiiko tapahtuneet suunnitelman muuttamista…)
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Johtokunnan/hallituksen toimikausi muuttuu vuosikokousten aikataulua vastaa-
vaksi. Uusi johto aloittaa vuosikokouksesta ja toimii seuraavaan vuosikokoukseen 
asti ellei välillä pidetä ylimääräisiä kokouksia, joissa hallinnon kokoonpanoa muute-
taan. 

Hallituksen kokoonpano on (puheenjohtaja mukaan luettuna) 6-8 jäsentä.  Hallitus 
ei voi täydentää kokoonpanoa mikäli siihen valittuja jäseniä jää pois toiminnasta 
kesken kauden. Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja jäävät pois, pitää 
seurassa järjestää ylimääräinen vuosikokous uuden hallituksen nimeämiseksi.

Jos taas jäsenistä enintään 4 jää pois, hallitus on edelleen toimiva mikäli kaikki lo-
put (joista yhden on oltava vähintään varapuheenjohtaja) ovat paikalla kokoukses-
sa. Jos jäsenmäärä putoaa alle 4:n pitää valita uusi hallitus. 
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Vuosikello - HALLINTO
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VUOSIKOKOUS

TILIKAUSI VAIHTUU

UUDET KAUSIMAKSUT
KÄYTTÖÖN

TULEVAN KAUDEN
TOIMINTASUUNNITELMAT

JOUKKUEISSA VALMIIT

KIRJANPITOMATERIAALIT
KIRJANPITÄJÄLLÄ

TILINPÄÄTÖS
VALMIS
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