
Sivu: 1(4)

Voimassaolevat säännöt: 17.07.2020 12:54:49

1 §
Yhdistyksen nimi on FC Kuusysi ry ja kotipaikka on Lahti.
Yhdistys on perustettu huhtikuun 24. päivänä 1934.
Seuran Hallituksena toimii Johtokunta.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia
liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloa, toimialueellaan
tavoitteena jäsenistön ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen kunnon
kehittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen:
- kilpailutoimintaa
- harjoitus-, koulutus-, valmennus- ja kasvatustoimintaa
- tiedotus- ja valistustoimintaa sekä
- kuntoliikuntaa ja muuten vastaavaa toimintaa
- välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä
ja -asusteita.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
irtainta omaisuutta ja toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä
sekä omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvi- ja
tanssitilaisuuksia, markkinoita, liikuntatapahtumia, rahankeräyksiä
ja arpajaisia, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä
matkailu-, majoitus- ja ravitsemustoimintaa ja vuokrata
kuljetuskalustoa sekä suunnitella, toteuttaa ja myydä ATK-
sovelluksia.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen
luvan.

3 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan
yhdistyksen sekä Suomen Palloliitto ry:n sääntöjä ja määräyksiä.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta
ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen johtokunta.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä
kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.
Hänellä on läsnäolo-oikeus yhdistyksen johtokunnan kokouksissa.
Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen ja kunniapuheenjohtajia voi
olla vain yksi kerrallaan.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen
kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti tukenut
tai edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on
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elinikäinen.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkitsemistä varten.

Johtokunta voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka toimii yhdistyksen
ja/tai Suomen Palloliiton sääntöjen vastaisesti.

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä ei
ole maksanut vuosittaista jäsenmaksuaan seuraavan vuoden toukokuun
loppuun mennessä.

4 §
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän
vuosittaisen tai kertaluontoisen jäsenmaksun suuruuden päättää
yhdistyksen syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät
suorita jäsenmaksua.

5 §
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä
omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen valitsema yhdistyksen
johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valittu
puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään yksitoista (11)
muuta jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain puolet
erovuorossa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin.

Johtokunta voi keskuudestaan asettaa enintään kuusihenkisen
työvaliokunnan hoitamaan käytännön tehtäviä. Työvaliokunnan
puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja.

Johtokunta voi myös perustaa johtoryhmän, strategisia työryhmiä ja
muita valiokuntia erityisiin tehtäviin.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessa estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai
kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, urheilutoimenjohtaja sekä
tarvittaessa muita työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Heidän
valitsemisestaan, toimiajastaan ja tehtävistään, kuten myös
työvaliokunnan, johtoryhmän, strategisten työryhmien tai muun
valiokunnan valitsemisesta, toimiajoista ja tehtävistä johtokunta
voi määrätä erityisessä johtosäännössä.

6 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä
varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan
tai seuran sihteerin kanssa.

7 §
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Yhdistyksen tilikausi alkaa vuosittain 01.11. ja päättyy seuraavana
vuonna 31.10.

8 §
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja vuosikokous maalis-
huhtikuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Jokaisella seitsemäntoista (17) vuotta täyttäneellä varsinaisella
jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Kannattavalla
jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa.
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja
lippuja käyttämällä.

9 §
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisilla
kotisivuilla.

10 §
Yhdistyksen kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

Vuosikokouksessa
1.Kokouksen avaus
2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkistajan
lausunto
6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa
1.Kokouksen avaus
2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle tilikaudelle
6.Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
7.Valitaan johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi tai eronneiden tilalle eronneen
jäsenen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.
8.Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies vuodeksi.
9.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syys-
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tai vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

Mikäli kokouksessa aiotaan päättää asioista, joista yhdistyslain tai
näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä
tehtävä esitys johtokunnalle hyvissä ajoin ennen kokouskutsun
julkaisemista.

11 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.

12 §
Yhdistyksen ja sen joukkueiden taloushallinnosta päättää johtokunta.
Joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä
keräämät varat ovat yhdistyksen varoja. Johtokunta päättää näiden
varojen käytöstä.


