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MALLI SUOMEN SOTILASURHEILULIITTO RY:N ALAISEN SEURAN 
TOIMINTASÄÄNTÖJÄ VARTEN 
 
I NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE, PERUSTAMISAIKA JA KIELI 
    
1 §  
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi nimi on  
 
____________     _______________ Urheilijat ry. Seuran kotipaikka on  
 
_______________________kaupunki/kunta______________ läänissä  
 
ja toiminta-alueena ______________ varuskunta. Seura on perustettu  
 
__________ kuun ___ päivänä 20__ . Seuran virallinen kieli on suomi. 
 
 
II SEURAN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 
 
2 §  
Seuran tarkoituksena on jäsentensä liikuntaharrastuksen ja sotilasurheilun kehittäminen sekä 
yhteistyön edistäminen muiden toiminta-alueellaan liikuntakasvatustyötä tekevien yhdistysten, 
laitosten ja toimielimien kanssa. Lisäksi seuran tarkoituksena on edistää kuntoliikuntaa, liikunnan 
harrastustoimintaa ja kilpaurheilua sekä liikunnan kasvatuksellisten tavoitteiden toteuttamista. 
Seuran toiminnan piiriin kuuluu ampumaurheilu sekä urheilumuotoja, joissa ammunta on osalajina. 
 
3 §  
Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitusta toteuttaakseen seura: 
 
1. tekee liikuntakasvatuksen alalla aatteellista ja käytännöllistä opetus- ja koulutustyötä,  
 
2. kiinnittää aloittein, esityksin ja lausunnoin kaikkien asiaan myötävaikuttavien huomiota 
liikuntatoimen kehittämiseen ja sille tarpeellisten edellytysten luomiseen,  
 
3. suorittaa liikuntakasvatuksen alaan kuuluvaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja  
 
4. antaa ja välittää viranomaisten sekä muiden haluamia  lausuntoja liikuntakasvatusasioista. 
 
Seura voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 
Toimintansa tukemiseksi seura voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä 
järjestää luvan saatuaan arpajaisia ja varainkeräystä. Samoin seura voi harjoittaa urheilu- ja 
liikuntavälineiden, -varusteiden ja -asusteiden välitystä jäsenilleen.    
 
4 §   
Suomen Sotilasurheiluliitto ry:n jäsenenä seura noudattaa sen sääntöjä. 
Suomen Sotilasurheiluliitto ry:stä käytetään näissä säännöissä lyhennystä SotUL. 
 
III SEURAN JÄSENET 
 
5 §  
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 Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen 
 
 - varuskunnassa asuva tai palveleva sotilashenkilö 
 - evp -henkilö 
 - virka- tai työsuhteessa varuskuntaan oleva henkilö 
 - em. henkilöiden perheenjäsen ja 
 - seuran toiminta-alueella palveleva varusmies, 
 
joka sitoutuu noudattamaan seuran ja SotUL:n sääntöjä ja maksamaan vuotuisen jäsenmaksun. 
Varusmiehiltä ei peritä jäsenmaksua. Varsinaiseksi jäseneksi ottamisesta päättää seuran johtokunta. 
 
Seura voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka erikoisen huomattavalla tavalla ovat auttaneet 
omalla henkilökohtaisella toiminnallaan seuran toimintaa. 
 
Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään seuran vuosikokouksessa. 
 
Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta ottaa henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka 
suorittavat vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. 
 
Seuran jäsenistä pidetään jäsenluetteloa, josta ilmenee jäsenen nimi, syntymäaika, arvo tai ammatti 
sekä muut tarpeelliset henkilötiedot. 
 
6 §  
Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä 
varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Eroava on velvollinen suorittamaan 
ennen jäsensuhteen lakkaamista erääntyneet jäsenmaksunsa ja maksut, joihin hän on määrätyksi 
ajaksi erikseen sitoutunut. 
 
7 §  
Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, jos hän: 
 
 - laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen 
 - toimii seuran sääntöjen vastaisesti 
 - rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti 
 - toimii seuran tai SotUL:n tarkoitusperien vastaisesti 
 - ei enää täytä jäseneksi pääsemiselle 5 §:ssä asetettuja edellytyksiä. 
 
Erottamispäätöksestä erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on 
tehtävä kirjallisesti seuran johtokunnalle neljäntoista päivän kuluessa erottamispäätöksen 
tiedonsaantipäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous 
pidettäväksi 30 päivän kuluessa vetoomuksen saamisesta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa 
järjestyksessä tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa 
katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen 
vahvistanut. 
 
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 
 
IV LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT      
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8 §   
Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden määrää seuran vuosikokous kutakin vuotta ja kutakin 
jäsenryhmää varten erikseen. Jäsenmaksu on suoritettava ennen tilivuoden loppua. Kunniajäsen ei 
maksa jäsenmaksua. 
 
V SEURAN KOKOUKSET   
 
9 §  
Seuran varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi 
 
 - kevätkokous helmi- tai maaliskuussa ja 
 - syyskokous marras- joulukuussa. 
 
KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT 
 
 - kokouksen järjestäytyminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 - käsitellään seuran vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto 
 - vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille 
 - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 - kokouksen päättäminen. 
 
SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT 
 
 - kokouksen järjestäytyminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 - käsitellään ja vahvistetaan johtokunnan seuraavaa toimintavuotta varten laatima 
toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 
 - vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 
 - valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä __ - __ johtokunnan muuta jäsentä 
 - valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa 
tarkastamaan 
 - valitaan seuran edustaja SotUL:n liitto- ym kokouksiin 
 - valitaan tarvittaessa puheenjohtaja ja jäsenet kutakin toimintasuunnitelmassa mainittua 
urheilumuotoa hoitavaa jaostoa varten 
 - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 - kokouksen päättäminen. 
    
10 §  
Seura kokoontuu, paitsi varsinaisiin kokouksiinsa, myös milloin johtokunta katsoo sen 
tarpeelliseksi tai 1/10 seuran jäsenistöstä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii erityisesti ilmoitetun 
asian käsittelyä varten. 
 
Seuran kutsuu kokoon johtokunta vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko jokaiselle 
jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai ilmoituksella seuran toimialueella yleisesti 
ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset. 
 
Muista asioista johtokunta ilmoittaa jäsenille parhaaksi katsomallaan tavalla. 
 
11 §  
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat. 
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Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa 
kokousvaatimuksen johtokunnalle saapumisesta alkaen. 
    
12 §  
Asioista, joita jäsenet haluavat käsiteltäviksi seuran kokouksessa, on tehtävä seuran johtokunnalle 
kirjallinen esitys viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Seuran kokouksissa on kullakin 18 
vuotta täyttäneellä ja seuran jäsenmaksun suorittaneella jäsenellä yksi ääni. 
 
VI SEURAN HALLINTO 
 
13 § 
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon 
kuuluu puheenjohtaja sekä __ - __ muuta jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös 
johtokunnan ulkopuolelta. 
 
Johtokunnan velvollisuutena on valvoa seuran ja sen jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, 
sääntöjen mukaisesti hoitaa seuran yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata seuran varojen hoidosta, 
laatia ja vuosikokoukselle esittää seuran vuosikertomus ja tilinpäätös, toimittaa tarpeelliset tiedot 
jäsenille, hyväksyä seuraan pyrkivät uudet jäsenet, päättää ansiomerkkien jaosta, kutsua kokoon 
seuran kokoukset, esittää asiat seuralle sekä ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu 
vaatii. 
 
Johtokunnan kutsuu kokoon sen sihteeri puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan toimeksiannosta. 
 
Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet 
johtokunnan jäsenistä on saapuvilla ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään 
kolme (3) päivää aikaisemmin. Johtokunnan on jätettävä tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset 
asiakirjat tilintarkastajille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. 
    
14 §   
Seuran toimihenkilöiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat: 
 
 - puheenjohtaja valvoo ja edustaa seuraa ja sen etuja, antaa käskyn johtokunnan koolle 
kutsumisesta ja johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa 
 - sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, kutsuu toimeksiannosta johtokunnan kokouksiin, pitää 
pöytäkirjaa johtokunnan kokouksista, laatii vuosikertomuksen, jonka johtokunta tarkastaa ja 
allekirjoittaa, kirjoittaa jäsenkirjat (-kortit) ja hoitaa arkistoa 
 - rahastonhoitaja hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtii saatavien perimisestä 
ja velkojen maksamisesta. Hän on velvollinen hoitamaan seuran kirjanpidon. 
 
Edellä mainittuja toimia voidaan yhdistää. Tarpeen tullen voidaan toimihenkilöille valita 
varamiehet ja lisätä heidän lukuaan. Johtokunta voi antaa lisämääräyksiä toimihenkilöiden 
tehtävistä ja velvollisuuksista. 
 
15 §   
Seuran tilivuosi on kalenterivuosi.   
 
16 §  
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Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai 
rahastonhoitajan kanssa. 
 
VII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ  
    
17 §  
Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran 
sisäistä toimintaa järjestäviä määräyksiä perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin 
tarpeelliset johto- ja toimielimet. 
 
18 §  
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran varsinainen kokous. Ehdotuksen on, tullakseen 
hyväksytyksi, saatava kolmen neljäsosan kannatus kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. 
Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisterin merkittäväksi. 
 
Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava. 
    
19 §  
Jos seura on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä sotilasurheilua edistävään 
tarkoitukseen niin kuin purkamisesta päättävä seuran kokous määrää. 
 
20 §  
Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on sanottu noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä. 


