
TIKKURILAN PALLOSEURAN SÄÄNNÖT 

 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Tikkurilan Palloseura ry. Nimestä voidaan käyttää epävirallista 

lyhennettä TiPS. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaan kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. 

Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura. 

 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

 

Seuran tarkoituksena on edistää ja kehittää liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, 

tavoitteenaan jäsenistön fyysisen, henkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen sekä herättää 

heissä pysyvä kiinnostus urheiluun ja liikuntaan. erityisesti jalkapalloiluun. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura 

 

1. tarjoaa jäsenilleen 

 

- harjoitus-, valmennus-, koulutus- ja kasvatustoimintaa 

- kilpailutoimintaa 

- tiedotus- ja valistustoimintaa sekä 

- kuntoliikuntaa ja muuta vastaavaa toimintaa 

 

2. välittää voittoa tavoittelematta jäsenilleen urheiluvälineitä ja -varusteita 

 

3. pyrkii toiminnallaan edistämään paikkakunnan urheilun ja liikunnan harjoitus- ja 

kilpailuolosuhteita yhteistyössä muiden urheilu- ja liikuntajärjestöjen sekä vastaavien 

viranomaisten kanssa 

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa 

toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä toimeenpanna arpajaisia 

ja rahankeräyksiä, järjestää huvitilaisuuksia, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa 

sekä pitää kioski-, majoitus- ja ravitsemusliikettä. 

 

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan. 

 

 

3. Seuran liitännäisyydet 

 

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto - Finlands Bollförbund ry:hyn (lyhenne SPL) sekä 

voi kuulua jäsenenä myös muihin urheilujärjestöihin tai yhdistyksiin. 

 

 

4. Jäsenet 

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja 

säännöt sekä noudattaa SPL:n, SPL:n piirin sääntöjä ja määräyksiä. 

 



Seuran kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen 

yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. 

 

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy seuran hallitus. 

 

Seura voi myöntää kunniajäsenyyden henkilölle joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt 

seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 

 

Seura voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut 

seuran puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Päätöksen asiasta tekee 

seuran kokous seuran hallituksen esityksestä. 

 

Seura ylläpitää yhdistyslain edellyttämää jäsenrekisteriä. 

 

 

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 

maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan 

liittymisellä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti 

vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja seuran ehtoja. 

 

 

6. Jäsenmaksut 

 

Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 

erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. 

 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua. 

 

 

7. Hallitus 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen kahdeksi vuodeksi 

kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuina kuusi 

varsinaista jäsentä sekä mahdollisesti yhdestä viiteen yhdeksi vuodeksi valittua varajäsentä. 

Varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kolme, ensin arvalla, sitten vuoron mukaan. 

 

Hallituksen ja seuran toiminta- ja tilikausi on 1. marraskuuta – 31. lokakuuta. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 

ulkopuoleltaan sihteerin, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 

sitä vaatii. 

 



Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

Hallituksen kokous voidaan tarvittaessa ja hallituksen suostumuksella pitää myös 

sähköisenä. 

 

 

Hallituksen erityisiä tehtäviä ovat: 

 

- Seuran toiminnan johtaminen, niin että seuran tarkoitus ja toiminta tulee toimeenpannuksi 

- Seuran taloudesta ja omaisuudesta huolehtiminen ja vastaaminen sekä seuran omaisuuden 

myyminen, vaihtaminen ja kiinnittäminen 

- Seuran kokonaistoiminnan suunnittelu ja kehittäminen tarkoituksen ja tavoitteiden 

mukaisesti 

- Seuran kokouksen antamien velvoitteiden hoitaminen 

- Seuran ulkopuolelle tapahtuvasta toiminnasta vastaaminen 

- Seuralle Suomen Palloliiton ja sen piirin taholta annettujen sääntöjen ja määräysten sekä 

velvoitteiden toteuttaminen 

- Seuran tarvitsemien toimihenkilöiden palkkaaminen ja erottaminen 

- Seuran jäsenrekisterin ylläpito 

- Seuran kunnia- ja ansiomerkkien myöntämisen ehdottaminen 

- Seuran toiminnan lainmukaisuudesta huolehtiminen 

 

 

8. Seuran nimen kirjoittaminen 

 

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen toisen jäsenen kanssa 

tai hallituksen erikseen määräämät toimihenkilöt, kukin erikseen. 

 

 

9. Tilikausi ja tilintarkastus 

 

Seuran tilikausi on 1. marraskuuta - 31. lokakuuta. 

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 

tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee 

antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

 

 

10. Seuran kokoukset 

 

Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää seuran kokous. 

 

Seuran pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään helmi - 

maaliskuussa ja syyskokous syys - lokakuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 

olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 



sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 

30 vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämiselle on esitetty hallitukselle. 

 

Seuran kokouksissa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja kunniajäsenellä sekä 

kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.  

 

Seuran 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 kuitenkin arpa. Valtakirjalla ei voi äänestää. 

 

 

11. Seuran kokousten koollekutsuminen 

 

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta 

jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 

 

 

12. Varsinaiset kokoukset 

 

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen esityslista 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muille vastuuvelvollisille 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen esityslista 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet 

seuraavalle toiminta- ja tilivuodelle 

6. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ja muut 

hallituksen jäsenet erovuoroisten tai eroavien varsinaisten jäsenten tilalle sekä enintään viisi 

varajäsentä. 

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että 

asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 



 

13. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen 

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa 

vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 

mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. 

 

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta 

päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen 

varat samaan tarkoitukseen. 

 

 

14. Muuta 

 

Näissä säännöissä sääntelemättä jääneissä kohdissa noudatetaan yhdistyslakia. 

 

 

15. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät 

 

 

Me allekirjoittaneet olemme tarkistaneet nämä säännöt ja hyväksyneet ne Tikkurilan Palloseura ry:n 

uusiksi säännöiksi. 

 

Vantaalla 8.3.2018 

 

Nimi 

 

Osoite 

 

Puhelimet 

 


