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VÄSTILÄN VOIMA RY:N SÄÄNNÖT    

 

 

1. §  Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Västilän Voima ry 

 

2. §  Seuran kotipaikka on Oriveden kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Toiminta-alueena 

eteläiseltä Längelmäeltä Oriveden kaupunkiin liittyvät kylät 

 

3. §   Seuran virallinen kieli on suomi. 

 

4. §   Seura on perustettu kesäkuun 1. päivänä 1914, jatkamaan sitä vuonna 1900 

Längelmäen Västilään perustetun ”Urheilu- ja voimisteluseura Heilauksen” alulle 

panemaa liikuntatoimintaa, joka oli jatkunut koko vuosisadan ensimmäisen 

vuosikymmenen ajan. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa liikuntakasvatusta 

toiminta-alueellaan, innostaa jäseniään ja muitakin toimihenkilöitä toimimaan seuran 

päämäärän hyväksi sekä työskennellä puhtaan toverihengen juurruttamiseksi 

jäsenistöönsä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää liikuntaharjoituksia ja  

  – kilpailuja sekä näytöksiä, juhlia ja kursseja. Varoja toimintansa tukemiseksi seura 

hankkii toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, 

kilpailuja, juhlia ja tanssi-iltamia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

Seura voi harrastaa myös pienimuotoista liiketoimintaa hankkiakseen varoja 

toimintansa mahdollistamiseksi.  

 

5. §  Seuran jäseneksi voi päästä jokainen seuran johtokunnan hyväksymä puhdas-

maineinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka suorittaa vuosittain 

jäsenmaksunsa ja joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Uudelle 

jäsenelle annetaan jäsenkortti hänen suoritettuaan ensimmäisen jäsenmaksun. 

Jäsenkorttiin merkitään jäsenen nimi ja syntymäaika sekä kuitataan maksettu 

jäsenmaksu. Jäsen merkitään rahastonhoitajan pitämään jäsenluetteloon. Erotessa on 

jäsenkortti palautettava seuran rahastonhoitajalle, joka samalla merkitsee 

jäsenluetteloon eroamispäivämäärän. Kunniajäseneksi voi seura kutsua henkilöitä, 

jotka erikoisen huomattavasti ovat auttaneet seuran toimintaa. Päätös kunniajäseneksi 

kutsumisesta tehdään seuran kokouksessa ja sen on saatava vähintään 2/3 annetuista 

äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 

 

6. §  Päästäkseen osalliseksi seuran tarjoamista eduista on jäsenen huolehdittava 

jäsenmaksunsa määräaikaisesta suorittamisesta. Jäsen on oikeutettu kantamaan 

seuran merkkiä, jonka luovuttaminen seuraan kuulumattomalle jäsenelle on kielletty. 

Erityisen ansioituneille jäsenille on johtokunta oikeutettu antamaan seuran 

ansiomerkkejä ja – levykkeitä ja standardeja. 
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7. §  Jäsen, joka haluaa erota seurasta, ilmoittakoon siitä joko kirjallisesti tai suullisesti 

seuran johtokunnalle tai seuran puheenjohtajalle. Eroamisilmoituksen voi tehdä 

suullisesti seuran kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan. Eroava jäsen on 

velvollinen suorittamaan kaikki näiden sääntöjen perusteella asetetut jäsenmaksut 

sanotun vuoden loppuun asti. Jäsen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai 

sen virkailijoitten oikeutettuja määräyksiä tai laiminlyö yhden vuoden jäsenmaksun 

määräaikana, rikkoo kunnian- ja rikoslakeja tai muuten on seuralle haitaksi, voi 

seuran johtokunta erottaa seurasta. Rangaistuspäätöksestä on rangaistu jäsen 

oikeutettu vetoamaan seuran kokoukseen jättämällä 14 päivän kuluessa 

rangaistuspäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta, 

valituskirjelmän johtokunnalle. 

 

8. §  Jäsenmaksun määrää seuran vuosikokous kutakin vuotta varten erikseen. Jäsenmaksu 

on suoritettava ennen vuoden loppua. 

 

9. §  Seuran vuosikokous on pidettävä kunkin vuoden tammikuussa johtokunnan 

 lähemmin määräämässä paikassa ja aikana. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat 

asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä 

äänten laskijat, 

2. Todetaan kokouksen laillisuus,  

3. Luetaan seuran vuosikertomus sekä tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien 

lausunto. Päätetään tilien hyväksymisestä ja vahvistetaan tilivuoden viimeisen 

päivän tase, 

4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille, 

5. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus, 

6. Vahvistetaan johtokunnan seuraavaa toimintavuotta varten laatima 

toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio, 

7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet vuodeksi kerrallaan, 

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet kuluvan vuoden tilejä 

tarkastamaan 

9. Valitaan edustaja eri yhteisöjen kokoukseen 

10. Päätetään urheilumuodoista, jotka pidetään seuran ohjelmassa ja valitaan 

puheenjohtaja sekä jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaa jaostoa varten 

11. Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

 

10. §  Seura kokoontuu paitsi vuosikokouksessa, myöskin, milloin johtokunta katsoo sen  

tarpeelliseksi tai 1/10 seuran koko jäsenistöstä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii 

erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Seuran kutsuu kokoon johtokunta yleisillä 

pylväsilmoituksilla, jotka on kiinnitettävä vähintään kahdeksan (8) päivää ennen 

kokousta. Kokouskutsuissa on otettava huomioon yhdistyksen määräykset. Muista 

asioista ilmoittaa johtokunta jäsenille parhaaksi katsomallaan tavalla. 
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11. §  Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan ne asiat, joita varten kokous on 

kutsuttu koolle. Asioista, joita jäsenet haluavat tehdä vuosi- tai ylimääräiselle 

kokoukselle, on tehtävä kirjallinen ilmoitus vähintään viisi (5) päivää ennen 

kokousta. Seuran kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. 

 

12. §  Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa johtokunta, joka valitaan vuosikokouksessa 

vuodeksi kerrallaan, ja johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) varsinaista ja 

kaksi (2) varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, 

sihteerin ja rahastonhoitajan, joista kaksi viimeksi mainittua voi olla johtokunnan 

ulkopuoleltakin. Johtokunnan velvollisuutena on yleensä valvoa seuran ja sen 

jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjenmukaisesti hoitaa seuran yhteisiä 

asioita ja taloutta sekä vastata seuran varojen hoidosta, laatia vuosikertomus ja esittää 

ne vuosikokoukselle, toimittaa tarpeelliset tiedot jäsenille, hyväksyä seuraan pyrkivät 

uudet jäsenet, päättää ansiomerkkien, -levykkeiden ja standardien jaosta, kutsua 

kokoon seuran jäsenet kokouksiin, esittää asiat seuralle sekä ryhtyä niihin 

toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 

 

Johtokunnan kutsuu kokoon puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on 

läsnä ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu. Kutsua esitettäessä on 

mainittava silloin tiedossa olevat asiat, jotka kokouksessa tullaan käsittelemään. 

 

Seuran toiminnan tehostamiseksi voidaan seuraan perustaa jaostoja ja toimikuntia, 

joiden jäsenmäärä on jaoston tai toimikunnan puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi 

jäsentä. Näiden kokouksiin voi osallistua seuran puheenjohtaja ja sihteeri. Jaosto tai 

toimikunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja jäsenistä vähintään kaksi on 

paikalla, mahdollisesti seuran puheenjohtaja ja sihteerin lisäksi. Jos jaostoa tai 

toimikuntaa ei saada päätösvaltaiseksi, on asioiden käsittelyä siirrettävä 

johtokunnalle. Siirron päättämisestä vastaa jaoston tai toimikunnan puheenjohtaja 

taikka seuran puheenjohtaja.  

 

Kukin jaosto ja toimikunta vastaa niistä vahvistetussa toimintasuunnitelmassa 

olevista toiminnoista, jotka sen toimialaan kuuluvat, sekä raportoivat toteutuneet 

tapahtumat tulosluetteloineen ja osallistujalukumäärineen johtokunnalle osoitettuna 

ja sihteerille lähetettynä päättyvän toimintavuoden loppuun mennessä. 

 

Tässä pykälässä mainitut seuran toimielimet: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

sihteeri, rahastonhoitaja, tilintarkastajat, varatilintarkastajat, jaostot ja toimikunnat 

jatkavat kalenterivuoden vaihtumisen jälkeenkin, kunnes seuraava vuosikokous 

valitsee alkaneelle toimintavuodelle vastaavat toimielimet.  
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Jos vuosikokous jostain syystä joudutaan keskeyttämään, käsittelee seuran yleinen 

ylimääräinen kokous päättämättä jääneet asiat. Tällainen kokous on pidettävä 

mahdollisimman pian, kuitenkin noudattaen näiden sääntöjen 10 §:ssä mainittuja 

määräaikoja. Tällaisessa tapauksessa sekä varsinaisessa vuosikokouksessa että sitä 

seuraavassa yleisessä, ylimääräisessä kokouksessa valitut virkailijat ja toimielimet 

aloittavat toimikautensa heti ylimääräisen kokouksen päätyttyä. 

 

13. §  Seuran virkailijoiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat: Puheenjohtaja valvoo  

 ja edustaa ylinnä seuraa ja sen etuja, kutsuu johtokunnan sekä johtaa puhetta 

johtokunnan kokouksissa. Hän hyväksyy myös maksettavat laskut.  

 Sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, pitää pöytäkirjaa johtokunnan kokouksissa, 

laatii vuosikertomuksen, jonka johtokunta tarkastaa ja allekirjoittaa sekä hoitaa 

arkiston. Rahastonhoitaja hoitaa seuran rahavarat ja muuta omaisuutta sekä huolehtii 

saatavien perimisestä ja velkojen maksamisesta. Rahastonhoitaja pitää kalusto-

luetteloa ja vastaa sen pitämisestä ajan tasalla, sekä kirjoittaa jäsenkortit ja pitää 

jäsenluetteloa. Hän on velvollinen hoitamaan seuran kirjanpidon ja täyttää 

veroilmoitukset, sekä huolehtii sellaisista seuran tekemistä sopimuksista, jotka 

edellyttävät tilitysvelvollisuutta. 

Edellä mainittuja toimia voidaan yhdistää. Tarpeen tullen voidaan virkailijoille valita 

 varamiehet ja lisätä heidän lukuaan. Johtokunta voi antaa lisämääräyksen 

virkailijoiden tehtävistä ja velvollisuuksista. Johtokunnan on jätettävä tilit 

tilintarkastajille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien 

on tarkistettava tilit ja kalusto sekä esitettävä niistä johtokunnalle kirjallinen lausunto 

vähintään viikkoa ennen vuosikokousta. Heidän on pidettävä silmällä että johtokunta 

toimii tarmokkaasti ja sääntöjen mukaisesti. He voivat vaatia milloin vain tilit 

nähtäväkseen. 

 

14. §  Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. 

 

15. §  Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. 

 

16. §  Seuran tekemät päätökset astuvat voimaan heti ellei siitä toisin ole määrätty eikä 

yhdistyslaki toisin määrää. 

 

17. §  Seuran kokous päättää, minkä urheilualan keskusliiton alaisuudessa se toimii, taikka 

toimiiko se määrätystä syystä niiden ulkopuolella. 

 

18. §  Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan 

yhdistyslain määräyksiä. Tarpeen vaatiessa voi seuran kokous näiden sääntöjen ja 

yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä 

säädöksiä ja valita näihin tarpeelliset toimikunnat. 
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19. §  Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös on ollakseen 

pätevä, tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa  

 ja tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista on 

kannattanut vähintään 2/3 kokouksessa edustetusta äänimäärästä. 

 

20. § Jos seura on päätetty purkaa, on sen jäljellä olevat varat käytettävä johonkin 

paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen, niin kuin se seuran 

kokous määrää, joka viimeksi päättää seuran purkamisesta. 

 


