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TURUN URHEILULIITTO RY

SÄÄNNÖT
Turussa 19.10.2009

TURUN URHEILULIITTO RY:N SÄÄNNÖT

1 § Nimi, kotipaikka ja perustamisaika
Yhdistyksen nimi on Turun Urheiluliitto ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistys on perustettu
vuonna 1901 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran toiminta-alueena
on Turku lähiympäristöineen.

2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa kilpa- ja huippu-urheilun sekä kuntourheilun ja
liikunnan harrastusta ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa toiminta-alueellaan sekä innostaa jäseniään ja muitakin henkilöitä toimimaan tämän päämäärän hyväksi.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa saavuttamiseksi seura tarjoaa jäsenilleen kunto- ja kilpaurheilua, ohjaus- ja
valmennustoimintaa sekä muuta liikuntatoimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten
fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja hyvinvointia. Lisäksi seura järjestää liikuntaharjoituksia,
kilpailuja, retkiä ja leirejä sekä toimeenpanee näytöksiä ja juhlia ja harjoittaa julkaisu-, kurssija koulutustoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi seura hankkii varoja järjestämällä huvitapahtumia, kilpailuja ja näytöksiä, toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja
testamentteja. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä tai urheilulaitoksia sekä välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja –asusteita.

4 § Seuran jäsenet ja jäsenmaksut
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa jokainen viisitoista (15) vuotta täyttänyt ja nuoreksi jäseneksi alle viisitoista (15) vuotias henkilö. Nuorella jäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Seuran varsinainen jäsen suorittaa seuralle seuran syyskokouksen kutakin vuotta varten
erikseen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun.
Kunniajäseniksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin
merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen eikä kunniajäseneltä peritä jäsenmaksuja.
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen eikä kunniapuheenjohtajalta peritä jäsenmaksuja.
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Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee
seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran syyskokous vahvistaa kutakin vuotta varten erikseen vuotuisen ja kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Aikaisemmin saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Seuran jäsen, joka ei noudata seuran sääntöjä tai johtokunnan päätöksiä, jättää erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita tai kulloinkin voimassa olevaa dopingsäännöstöä vastaan voidaan
johtokunnan päätöksellä erottaa seurasta. Jos rikkomus ei ole törkeä, voidaan määrätä määräaikainen, enintään kahden vuoden seuran edustuskielto.
Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Ennen erottamis- tai muiden kurinpitopäätösten tekemistä johtokunnan on annettava
erottamisuhan alla olevalle mahdollisuus tulla kuulluksi erottamisen uhkaan johtaneessa asiassa.
Päätökset tulevat voimaan heti johtokunnan kokouksen päätöksellä ja niiden katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen kun päätös on lähetetty kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

6 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuodessa kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi- maaliskuussa ja syyskokous loka- marraskuussa.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri ja
c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä ääntenlaskijat
2. todetaan kokouksen laillisuus
3. esitetään hyväksyttäviksi edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto.
4. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
5. käsitellään muut sääntöjen määräämässä järjestyksessä vireille pannut asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä ääntenlaskijat
2.

todetaan kokouksen laillisuus
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3. vahvistetaan seuran varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruus sekä vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
4. valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi
a) johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi ja johtokunnan jäsenet siten, että jokaisesta jaostosta ja valiokunnasta olisi yksi edustaja
b) jaostojen ja valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet
c) erovuorossa olevien seuravaltuutettujen tilalle uudet tai entiset jäsenet
d) kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
e) seuran edustajat niiden järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin, joissa seura on jäsenenä tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi kyseisiin kokouksiin.
5. päätetään, missä sanomalehdessä seuran kokousilmoitukset seuraavana toimintakautena ilmoitetaan
6. käsitellään muut sääntöjen määräämässä järjestyksessä vireille pannut asiat.
Varsinaisissa kokouksissa (kevät- ja syyskokous) käsiteltäviksi aiottu asia on kirjallisesti
jätettävä johtokunnalle vähintään viisitoista (15) päivää ennen kokousta.
Seuran johtokunta kutsuu koolle seuran ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti johtokunnalta pyytää.
Kutsu varsinaiseen kokoukseen on toimitettava jäsenten tiedoksi vähintään neljätoista
(14) päivää ennen kokousta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä Turussa ilmestyvässä sanomalehdessä. Syyskokouksessa on seuran puheenjohtajan, johtokunnan jäsenten ja seuravaltuuston jäsenten
vaaleissa vaadittaessa käytettävä lippuäänestystä.

7 § Seuran valtuutetut
Seuran valtuutettuihin kuuluu syyskokouksen kulloinkin valitsema seuran puheenjohtaja, joka
toimii valtuutettujen puheenjohtajana, ja kahdeksantoista (18) syyskokouksen seuran jäsenistä kolmeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä. Valtuutetuista eroaa 1/3 vuosittain. Eroamisajan
määrää toimiaika tai ellei sen perusteella voida ratkaisua tehdä, arpa.
Valtuutetut valitsevat keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja sihteerin. Sihteeriksi
voidaan kutsua myös seuran sihteeri tai toiminnanjohtaja.
Valtuutettujen kokous on kutsuttava koolle milloin johtokunta sen katsoo tarpeelliseksi tai milloin 1/5 valtuutetuista tai 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua
asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Kutsu on johtokunnan toimesta toimitettava jokaiselle valtuutetulle kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta, ja kokouskutsussa on
mainittava esille tulevat asiat.
Valtuutettujen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luetteluna on läsnä kokouksessa. Äänten sattuessa tasan, voittaa
se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Valtuutettujen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon on merkittävä läsnäolijat, tehdyt päätökset ja erimielisyyden sattuessa
tapahtunut äänestys.
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8 § Seuran valtuutettujen päätöstä edellyttävät asiat
Seuran päätökset on alistettava seuran valtuutettujen päätettäväksi, jos ne koskevat
1. kiinteistön luovuttamista ja ostoa tai seuran omaisuuden kiinnittämistä,
2. lainan ottamista lainan määrän ylittäessä 100.000 euroa sekä
3. seuran purkamista tai seuran sääntöjen muuttamista.

9 § Seuran hallinto
Seuran hallituksen muodostaa johtokunta, johon kuuluu seuran puheenjohtajan lisäksi 10-14
jäsentä. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan johtokunnan jäsenistä sekä taloudenhoitajan, sihteerin ja muut tarpeelliset virkailijat, toimitsijat ja ohjaajat, jotka voidaan valita myös
johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta päättää seuran omistamien arvopapereiden luovuttamisesta tai panttaamisesta.
Johtokunnan tehtävänä ja velvollisuutena on muun muassa
1. kutsua koolle seuran kokoukset ja valtuutettujen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
2. panna toimeen seuran ja valtuutettujen kokousten päätökset,
3.

laatia seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio,

4. hoitaa seuran taloutta ja vastata seuran hoidosta,
5. valvoa, että seuran virkailijat, toimitsijat ja ohjaajat täyttävät tunnollisesti heille kuuluvat
tehtävät ja hoitavat huolellisesti seuran omaisuutta.
6. hyväksyä seuraan pyrkivät uudet jäsenet ja pitää luetteloa seuran jäsenistöstä ja
7. laatia kevätkokoukselle esitettävät seuran toiminta- ja tilikertomukset,
8. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta,
9. hoitaa seuran tiedotustoimintaa,
10. tarvittaessa valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan,
11. päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja arvomerkkien esittämisestä sekä
12. ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan
ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan toimiaika on kalenterivuosi.
Jaostot, valiokunnat ja toimikunnat, jotka on valittu joko syyskokouksen tai johtokunnan päätöksellä, ovat toiminnastaan vastuussa johtokunnalle. Niiden puheenjohtajilla on oikeus saapua johtokunnan kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa.
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10 § Tilivuosi
Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on jätettävä seuran tilit alatileineen tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimen merkitsevät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai työ- ja talousvaliokunnan puheenjohtajan kanssa.

12 § Sääntöjen muuttaminen tai seuran purkaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta voidaan tehdä valtuutettujen kokouksessa vain, jos kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Jos seura puretaan, on valtuutettujen samassa kokouksessa päätettävä seuran varojen käyttämisestä paikkakunnan liikuntatoimiin tai sellaisiin seuran tarkoitusperiä edistäviin
tarkoituksiin, joista purkamispäätöksessä lähemmin määrätään.

