
KALLION NAISVOIMISTELIJAT RY - SÄÄNNÖT                                                        
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Kallion Naisvoimistelijat ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea jäsentensä liikuntaharrastusta, kohottaa fyysistä kuntoa ja 
terveyttä sekä ylläpitää jäsentensä pysyvää harrastusta liikuntaan.   
 
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä voimistelu-, tanssi- ja muita liikuntaharjoituksia, 
valmennusta ja koulutusta, liikuntanäytöksiä ja muuta vastaavaa toimintaa. 
 
3. Toiminnan tukeminen  
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Lisäksi 
yhdistys voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa kannatustuotteiden myyntiä ja kahvilatoimintaa mm. 
kevät- ja joulujuhlien sekä näytösten yhteydessä. 
  
4. Yhdistyksen jäsenyys liitoissa 
 
Yhdistys on Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu (ESLU) ry:n ja Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsen ja 
noudattaa liiton ja niiden kansallisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on. 
Vuosikokouksen päätöksellä yhdistys voi liittyä muihin liikuntajärjestöihin ja noudattaa niiden sääntöjä.  
 
5. Yhdistyksen jäsenet 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yli 15-vuotias yksityinen henkilö ilmoittautumalla ja 
maksamalla jäsenmaksun. Jäseneksi liittyvä yksityinen henkilö hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja 
sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä ja maksaa yhdistyksen vuosikokouksessa 
päätetyn vuosittaisen jäsenmaksun. 
 
Yhdistyksen nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle viisitoista (15) vuotias yksityinen henkilö, jolla ei ole 
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai 
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavalla jäsenellä 
on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 
 
Yhdistyksen kokouksessa voidaan hallituksen esityksestä myöntää kunniapuheenjohtajuus tai 
kunniajäsenyys henkilölle, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, joka toiminnallaan tai käyttäytymisellään vahingoittaa 
yhdistyksen arvoa ja tarkoitusta tai joka toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.   
 
6. Jäsenmaksu 
 
Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille (varsinainen ja kannattava jäsen 
sekä nuorisojäsen) päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita 
jäsenmaksuja. 
 
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt erääntyneen maksunsa maksamatta.  
 
7. Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-7 muuta 
varsinaista jäsentä sekä 2-8 varajäsentä.  
 
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja muiden hallitusten jäsenten 
toimikausi vuosikokousten välinen kaksi (2) vuotta siten, että puolet varsinaisista jäsenistä ja puolet 
varajäsenistä ovat vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ero tapahtuu arvalla, tämän jälkeen 
vuoron mukaan. 
 



Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan ottaa 
myös hallituksen ulkopuolelta. 
 
8. Hallituksen kokous 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos 
vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä pyytää sitä kirjallisesti puheenjohtajalta. Hallitus on 
päätösvaltainen, kun paikalla kokouksessa on vähintään kolme (3) jäsentä, joista yksi (1) on 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 
 
9. Hallituksen tehtävät 
 
Hallituksen tehtävänä on 

1. päättää kaikista yhdistystä koskevista asioista, jotka yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan 
eivät kuuluu yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi 

2. johtaa yhdistyksen toimintaa 
3. hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja varoja 
4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella asiat kokoukseen sekä panna kokouksen 

päätökset täytäntöön 
5. ylläpitää jäsenluetteloa 
6. huolehtia ohjaajien hankkimisesta ja palkkioista 
7. laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio ja esittää ne vuosikokouksen 

vahvistettavaksi 
8. laatia kalenterivuosittain yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastus ja jättää ne viikkoa ennen 

vuosikokousta toiminnantarkastajalle 
9. laatia ja lähettää tarvittavat vuositilastot. 

 
10. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja 
kukin yksin. 
 
11. Tilikausi  
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit toiminnantarkastajalle viikkoa ennen 
vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee palauttaa tilit lausuntoineen takaisin hallitukselle viimeistään 
kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta. 
 
12. Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen helmikuun 15. päivää. 
 
Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle ilmoittamalla siitä vähintään kahdeksan (8) päivää aikaisemmin 
yhdistyksen internetsivuilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai 
lähettämällä kokouskutsun jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  
 
Asia, jonka jäsen haluaa esittää kokoukselle käsiteltäväksi, on kirjallisesti jätettävä hallitukselle 
vähintään 30 päivää ennen vuosikokousta. 
 
Vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään sen jälkeen, kun kokous on avattu ja se on todettu lailliseksi 
ja päätösvaltaiseksi ja sille on valittu puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) 
äänten laskijaa sekä hyväksytty kokouksen työjärjestys, seuraavat asiat: 
 

1. esitetään hallituksen laatima yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus 
2. esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
4. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
6. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 
7. päätetään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten maksuista sekä toimihenkilöiden 

palkkioista 
8. vahvistetaan kuluvan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 



9. valitaan edustaja ja varaedustaja liittojen vuosikokoukseen 
10. käsitellään muut yhdistyksen jäsenten vuosikokoukselle kirjallisesti esittämät asiat. 

 
Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 
yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erikseen ilmoitettua 
asiaa varten hallitukselta vaatii. Tiedotustapa ja -aika on sama kuin vuosikokouksella. 
 
Kullakin 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni ja äänestettäessä päätökseksi kokouksessa tulee 
se mielipide, joka saa yksinkertaisen ääntenenemmistön. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan 
ääni ratkaisee. 
 
Äänestettäessä yhdistyksen purkamisesta, sääntöjen muutoksesta, kunniapuheenjohtajan ja 
kunniajäsenen arvonimen myöntämisestä vaaditaan päätökseksi vähintään kolme neljäsosaa (3/4) 
äänten enemmistö kokouksessa annetuista äänistä. Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan vaali arvalla.  
 
Valtakirjalla ei voi äänestää. 
 
13. Sääntöjen muuttaminen 
 
Yhdistyksen kokouksessa voidaan näihin sääntöihin tehdä muutoksia, jos vähintään kolme neljäsosaa 
(3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Sääntöjen muutosehdotus on mainittava 
kokouskutsussa.  
 
14. Yhdistyksen purkaminen 
 
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä, vähintään yhden kuukauden 
välein pidettävässä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Päätöksen on tullakseen hyväksytyksi 
saatava molemmissa kokouksissa kolme neljäsosaa (3/4) äänten enemmistön kannatus äänestyksessä 
annetuista äänistä. Seuran purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.   
 
15. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa 
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla, esimerkiksi lahjoittamalla varat jollekin toiselle 
vastaavalle yhdistykselle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
 
16. Yleisiä määräyksiä 
 
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia. 
 
 
 


