Seuran säännöt 19.11.2013

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS
1§.

Yhdistyksen nimenä on Helsingin Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja Urheiluseura TARMO
ry, joka on perustettu 10.4.1931 ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä
käytetään nimeä Helsingin Tarmo.

2 §.

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista
lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaja huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti, sekä edistää jäsentensä yleistä
hyvinvointia ja terveitä elämäntapoja sekä kehittää heidän fyysistä ja henkistä kuntoaan.
Tässä tarkoituksessa seura:
1. järjestää molemmille sukupuolille ja eri ikäryhmille harjoituksia, kilpailuja sekä
kuntoilutapahtumia,
2. harjoittaa urheilullista valistus- ja kasvatustyötä,
3. osallistuu ja kuuluu jäsenenä toimintansa kannalta välttämättömiin urheilu- ja muihin
järjestöihin.
Toimintansa tukemiseksi seura voi:
1. omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,
2. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä
3. hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja
ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen
jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

SEURAAN LIITTYMINEN
3 §.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy seuran
tarkoitusperät ja säännöt sekä sitoutuu noudattamaan niitä.
Jos urheilija on aiemmin syyllistynyt dopingrikkomukseen, voidaan hänet ottaa jäseneksi
vain johtokunnan yksimielisellä päätöksellä.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä myös samoja urheilullisia
periaatteita edistävän Suomessa toimivan aatteellisen oikeustoimikelpoisen yhteisön, jonka
säännöt ja toiminta eivät ole ristiriidassa Helsingin Tarmon sääntöjen ja tarkoitusperien
kanssa, ja joka hyväksyy Helsingin Tarmon säännöt ja toimintatarkoitukset.
Varsinaiset jäsenet ovat velvollisia maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden
syyskokous päättää. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen henkilöille ja yhteisöille.
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VAPAA- JA KUNNIAJÄSENYYS
4 §.

Seuran vapaajäsenyyden saavuttaa varsinaisena jäsenenä oleva henkilö joka sen jälkeen, kun
on täyttänyt 17 vuotta, on 20 vuoden ajan maksanut seuran jäsenmaksun. Esityksen
vapaajäsenyydestä tekee lajijaosto ja sen hyväksyy johtokunta. Johtokunta voi nimetä
vapaajäseneksi harkintansa mukaan myös muun sellaisen jäsenen, jonka se katsoo seuran
hyväksi tekemällään toiminnalla tai saavutuksillaan ansainneen vapaajäsenyyden.
Seuran kevät- tai syyskokous voi nimittää johtokunnan esityksestä seuran
kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut seuran puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana edistäen näin seuran toimintaa ja tulosta.
Johtokunnan esityksestä voi seuran kevät- tai syyskokous kutsua kunniajäseneksi henkilön
tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt seuran toimintaa
tai varainhankintaa.
Vapaa- ja kunniajäseniltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksuja.

HALLINTO
5§.

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Seuran kevätkokous pidetään maalistoukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa johtokunnan määräämänä päivänä.
Seuran kokouksissa on jokaisella kyseisen vuoden jäsenmaksun maksaneella 17 vuotta
täyttäneelle seuran varsinaisella henkilöjäsenellä sekä vapaajäsenellä yksi ääni.
Kunniapuheenjohtajalla ja –jäsenellä kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
ja muille vastuuvelvollisille.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Päätetään kokous.
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Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut seuraavalle
kalenterivuodelle.
8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet
erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille vastaava määrä
varahenkilöitä.
10. Vahvistetaan jaostojen esityksistä jokaiselle jaostolle puheenjohtaja, sihteeri ja jaostojen
ehdottamat muut jäsenet.
11. Valitaan seuran edustajat eri järjestöjen, liikelaitosten ja yhtymien kokouksiin.
12. Päätetään kokouksien koollekutsumistavasta huomioiden 6 §:n määräykset.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14. Päätetään kokous.

KOKOUSKUTSUT
6 §.

Kutsu kevät- ja syyskokoukseen on toimitettava jäsenten tiedoksi vähintään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta seuran harjoituspaikkojen ilmoitustauluilla ja seuran nettisivuilla sekä
lisäksi edellisen seuran kokouksen määräämällä tavalla.
Johtokunta kutsuu koolle seuran ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai
jos vähintään ¼ seuran varsinaisista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
johtokunnalta pyytää. Viimemainitussa tapauksessa on kokous kutsuttava koolle yhden (1)
kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien. Ylimääräisen kokouksen kokouskutsu
on annettava jäsenten tiedoksi samassa järjestyksessä kuin kutsu kevät- ja syyskokoukseen.
Kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi aiotut asiat on ilmoitettava johtokunnalle
vähintään 30 päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää yhdistyslain 24 §:ssä
mainituista asioista tai sellaisista asioista, joista näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa
ilmoitettava, on niistä tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
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JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT
7 §.

Seuraa hallinnoi johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään
seitsemän syyskokouksen valitsemaa muuta jäsentä. Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta
siten, että puolet johtokunnasta on erovuorossa vuosittain. Johtokunta pyritään valitsemaan
niin, että jokainen toimiva jaosto on siinä edustettuna, kuitenkin niin, että yhteen jaostoon
kuuluvat henkilöt eivät käytä yli puolta johtokunnan äänivallasta. Johtokunnan apueliminä
toimivat lajijaostot ja johtokunnan nimeämät työryhmät.
Johtokunta:
1. Vastaa seuran kokousten päätösten toimeenpanosta ja käytännön toteutuksesta.
2. Valitsee varapuheenjohtajan johtokunnan jäsenistä.
3. Valitsee seuralle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt joko
omasta keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta.
4. Hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta.
5. Vastaa toiminta- ja tilikertomuksien laatimisesta.
6. Kutsuu koolle seuran kokoukset sekä valmistaa syys- ja kevätkokouksille ja ylimääräisille
kokouksille esitettävät asiat.
7. Vastaa seuran jäsenluettelon ylläpitämisestä.
8. Valvoo lajijaostojen ja asettamiensa työryhmien toimintaa.
Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

NIMENKIRJOITTAJAT
8 §.

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja johtokunnan erikseen
määräämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.

TILINPÄÄTÖS
9 §.

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on jätettävä seuran ja sen jaostojen tilit ja
vuosikertomukset viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta toiminnan-/tilintarkastajille,
jotka antakoot tarkastuksesta kirjallisen lausunnon kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
johtokunnalle.

SEURASTA EROAMINEN
10 §. Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä
varten. Ero katsotaan tapahtuneen heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on
velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet
kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.
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SEURASTA EROTTAMINEN
11 §. Jäsen voidaan erottaa seurasta:
1. Jos hän laiminlyö jäsenmaksujensa suorittamisen 12 kuukauden ajalta.
2. Jos hän on aikaansaanut seuralle huomattavaa vahinkoa tai toiminut vastoin seuran
tarkoitusperiä.
Jäsen erotetaan seurasta, jos hän syyllistyy lajiliiton määrittelemään dopingrikkomukseen.
Jäsenten erottamisesta päättää johtokunta joko lajijaoston tai omasta aloitteestaan tai jos 1/5
jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Erottamisvaatimus on ratkaistava johtokunnan
kokouksessa 14 päivän kuluessa sen esittämisestä lukien. Johtokunta ilmoittaa
erottamispäätöksen jäsenelle johtokunnan kokouksessa tai kirjatussa kirjeessä.
Johtokunnan päätöksestä voi erotettu jäsen valittaa seuran kokoukselle 14 päivän kuluessa
päätöksestä tiedon saatuaan jättämällä kirjallisen valituksen johtokunnalle. Johtokunnan on
kutsuttava seuran kokous valituksesta päättämään yhden kuukauden kuluessa valituksen
tekemisestä lukien ja on tällöin asiasta kokouskutsussa mainittava.
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
12 §. Sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kevät- tai syyskokous tai sitä varten koolle kutsuttu
ylimääräinen kokous, jossa vaaditaan läsnä olevien ¾ äänten enemmistö päätöksentekoon.
Sääntöjen muuttamisesta on kokousilmoituksessa mainittava.
SEURAN LOPETTAMINEN
13 §. Seuran lopettamisesta päättää seuran kokous vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta. Jos seura on päätetty purkaa,
sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään
tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran toiminnan
lopettamisesta on säädetyllä tavalla ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET
14 §. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt nämä yhdistyksen säännöt 19.11.2013 ja merkinnyt
yhdistysrekisteriin. Rekisterinumero 64.219.
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