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JIPPO-Juniorit ry:n säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on JIPPO-Juniorit ry, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi. Seura kuuluu
jäsenenä Suomen Palloliitto – Finlands Bollförbund ry:een, josta näissä säännöissä käytetään
lyhennystä SPL.
Yhdistyksen kotipaikka: Joensuu
Seuran kieli: suomi
Seuran toiminta-alue: Joensuu

2 § Tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä, erityisesti lasten ja nuorten liikunta- ja
urheiluharrastusta.
Seuran tarkoituksena on erityisesti edistää jäsentensä mahdollisuuksia harrastaa jalkapalloa
kilpailullisessa tai harrastemielessä edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti sekä edistää
jäsentensä ruumiillista ja henkistä hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäyntiä.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen
- kilpailutoimintaa
- kunto- ja muuta terveysliikuntaa
- harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa
- ohjaus-, tiedotus- ja valistustoimintaa
- mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja -asusteita
- muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää jäsenten fyysistä ja henkistä
toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
Toimintansa tukemiseksi seura voi
- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä
sekä omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.
- hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaen kustannusja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen
voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.
Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.
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4 § Seuran jäsenyys liikuntajärjestöissä
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet
Seuran varsinaisena jäsenenä voi olla luonnollinen henkilö. Kunnia-, kannattaja- ja ainaisjäsenenä
voi olla myös yhteisö.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä täysivaltainen luonnollinen henkilö, joka sitoutuu
noudattamaan seuran, SPL:n ja SPL:n piirin sääntöjä ja määräyksiä sekä osallistumaan seuran
toimintaan juniorijoukkueiden tehtävissä tai muissa seuran luottamustehtävissä.
Seuran jäseneksi liitytään lähettämällä seuran jäsenhakemuslomake asianmukaisesti täytettynä
seuralle ja maksamalla kulloinkin voimassa oleva jäsenmaksu seuran pankkitilille. Seuraan
liittyneellä ja jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä on oikeus käyttää äänivaltaansa ja osallistua
seuran kokouksiin täysin oikeuksin. Lisäksi seuran jäsenet ovat oikeutettuja seuran jäsenetuihin.
Vain seuran jäsen on voi toimia seuran joukkueiden joukkueenjohtajana, rahastonhoitajana,
valmentajana ja huoltajana. Seuran aikuisjäsenellä tulee olla käytössään toimiva sähköpostiosoite
muu sähköinen yhteystieto.
Seuran juniorijoukkueeseen liittynyt ja toimintaan osallistuva alaikäinen henkilö on seuran
juniorijäsen. Henkilö on juniorijäsen, kun hän on liittynyt johonkin seuran juniorijoukkueeseen tai
harrasteryhmään ja maksanut jäsenmaksunsa. Seuran 15 vuotta täyttäneillä juniorijäsenillä on
oikeus olla mukana seuran kokouksissa ja käyttää siellä puheoikeutta, mutta heillä ei ole
äänivaltaa kokouksissa ennen kuin he ovat täysi-ikäisiä.
Seuran vuosikokous voi myös päättää, että juniorijoukkueen tai harrasteryhmän toimintamaksu
sisältää myös juniorijäsenen jäsenmaksun tai että se sisältyy lisenssimaksuun.
Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin
ansiokkaasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenyys on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen
henkilön. Kunniapuheenjohtajuus on elinikäinen.
Ainaisjäseneksi voi seuran kokous hyväksyä seuran jäsenen, joka on tehnyt seuralle huomattavia
urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia tai on suorittanut seuralle 10 vuoden kertakaikkisen
jäsenmaksun.
Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen
yhteisön, joka on tukenut tai tukee seuran toimintaa merkittävällä tavalla ja/tai suorittaa vuotuisen
tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta
seuran kokouksissa.

6 § Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle
kirjallisesti tai sähköpostilla tai ilmoittamalla siitä johtokunnan tai seuran vuosikokouksessa
kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
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Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen
suorittamaan maksunsa ja muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan
kalenterikuukauden loppuun asti. Mikäli jäsenmaksu on maksettu etukäteen ennen eroilmoitusta, ei
seura ole velvollinen palauttamaan maksua osaksikaan.
Jos jäsenellä on kaksi erääntynyttä jäsenmaksua maksamatta, jäsenen katsotaan eronneen
seurasta ilman eroilmoitusta. Mikäli seurasta eronnut jäsen liittyy seuraan takaisin vuoden
kuluessa eron voimaan tulemisesta, on hän velvollinen maksamaan myös erohetkellä viimeksi
erääntyneen maksamatta olleen jäsenmaksun.

7 § Jäsenen erottaminen seurasta ja muut kurinpitotoimet
Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka
- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
- muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan
- toimii seuran sääntöjen ja tarkoituksen vastaisesti
- syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan
- syyllistyy tai on epäiltynä sellaisesta rikoksesta, jonka perusteella jäsenen voidaan olettaa olevan
sopimaton toimimaan seurassa ja lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.
- toistuvasti muulla tavoin vakavasti häiritsee seuran, johtokunnan, joukkueiden tai niiden
toimihenkilöiden toimintaa
- joka muulla toiminnallaan aiheuttaa seuran maineelle ja toiminnalle vähäistä suurempaa vahinkoa
- syyllistyy urheiluhuijaukseen (esimerkiksi kilpailutilan tai -välineiden manipulointi, tuloksista
etukäteen sopiminen) tai toimii muutoin törkeästi vastoin urheilun eettisiä sääntöjä
- käyttäytyy toistuvasti epäasiallisesti kilpailu- tai harjoitustilanteessa muita henkilöitä kohtaan.(mm.
väkivalta, törkeä kielenkäyttö tai muu epäasiallinen arvostelu muita kohtaan)
Erottamispäätös voidaan tehdä myös määräajaksi.
Erottamisen sijaan henkilölle voidaan antaa seuraamukseksi varoitus, jos rike on vähäinen.
Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin maksamiaan jäsenmaksuja.
Erottamispäätös tulee voimaan heti ja ellei erotettava jäsen ole ollut itse paikalla erottamisesta
päättävässä kokouksessa, tulee erottamista koskeva päätös lähettää jäsenelle tiedoksi hänen
ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen tai muuhun varsinaiseen hänen ilmoittamaansa
osoitteeseen. Tieto erottamisesta katsotaan tulleen erotetun jäsenen tietoon
sähköpostikirjeenvaihdolla lähettämispäivää seuraavan vuorokauden loppuun mennessä.
Erotettu jäsen voi 30 päivän kuluessa erottamisestaan vaatia, että erottamisasia on käsiteltävä
seuran seuraavassa varsinaisessa kokouksessa. Erottamispäätös on tällöin väliaikaisesti
voimassa seuraavaan seuran vuosikokoukseen saakka. Mikäli erottaminen perustuu
jäsenmaksujen laiminlyöntiin, ei erottamista tarvitse käsitellä vuosikokouksessa. Tällöin jäsen
otetaan takaisin seuran jäseneksi, mikäli maksamatta olleet jäsenmaksut maksetaan
kokonaisuudessaan.
Johtokunta, SPL tai SPL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista
rangaistuksista myös SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla.
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8 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Seuran kaikista liittymis- ja jäsenmaksuista päättää seuran kokous. Seuran liittymis- ja
jäsenmaksuista tehdään päätös seuraavalle toimintavuodelle syyskokouksessa.
Seuran juniorijäsenten ja täysivaltaisten jäsenten jäsenmaksu voi olla erisuuruinen.
Samoin yhteisöjen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kuin luonnollisten henkilöiden.
Kunniapuheenjohtajalta, kunniajäseneltä tai ainaisjäseneltä ei peritä jäsenmaksuja.

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset sekä osanottajat
Varsinaiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-kesäkuussa ja
syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen ajankohdan ja paikan määrää johtokunta. Asioista, joita
seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen
esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
Ylimääräiset kokoukset
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran
kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä
on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen
kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet
ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
Kokouskutsu
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on viimeistään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta julkaistava seuran internet sivuilla tai kutsu on lähetettävä vähintään 7 päivää aiemmin
jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin.
Äänioikeus
Seuran kokouksessa on kullakin läsnä olevalla jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneella
varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä sekä ainaisjäsenellä on yksi (1) ääni.
Valtakirjalla ei saa äänestää.

10 § Kevät- ja syyskokous
Kevätkokouksessa
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
1. puheenjohtaja
2. sihteeri
3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
4. ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 (7)

Jippo-Juniorit ry:n säännöt
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama
lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
ja muille vastuuvelvollisille
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Päätetään kokous
Syyskokouksessa
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Vahvistetaan johtokunnan jäsenten palkkio
10. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
11. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
12. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä
varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Päätetään kokous

11 § Pöytäkirja
Seuran ja sen johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.
Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä
valittujen tarkastajien tarkastettava.
Johtokunnan ja työryhmien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai viimeistään seuraavassa kokouksessa ja
ne toimitetaan kunkin toimielimen jäsenten tietoon sekä seuran ylläpitämään sähköiseen arkistoon.

12 § Päätöksenteko ja äänestys
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin
määrätä. Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella aikuisjäsenellä sekä ainaisjäsenellä,
kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni.
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Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, tulee kokouksen päätökseksi se, jota kannattaa yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee se, jota kokouksen
puheenjohtaja on kannattanut.
Henkilövalinnoissa eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi. Henkilövalinnoissa äänten ollessa tasan
ratkaisee arpa. Henkilövaali on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli joku
äänioikeutetuista jäsenistä niin vaatii.
Jos päätösehdotuksia tai henkilöitä on äänestyksen kohteena enemmän kuin kaksi noudatetaan
seuraavaa: Mikäli mikään päätösehdotus ei saa yli puolia annetuista äänistä, suoritetaan toinen
äänestys, jossa on mukana vain edellisen kierroksen kaksi eniten ääniä saanutta päätösehdotusta
tai henkilöä.
Mikäli äänestys suoritetaan teleliikennettä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen, tulee ääni
antaa ilmoitetun ajan kuluessa kokouksen puheenjohtajan ilmoittamaan yhteydenpito-osoitteeseen
(sähköposti, puhelinnumero jne).
Tätä kohtaa sovelletaan seuran kaikkien toimielinten kokouksissa.

13 § Seuran hallinto
Kokoonpano
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu
puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-12 jäsentä. Johtokunta valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Jos
erovuorossa olisi enemmän kuin puolet jäsenistä tai erovuorossa ei ole vähintään puolet jäsenistä,
ratkaistaan erovuorossa olevat arvalla.
Johtokunta jakaantuu eri vastuualueista vastaaviin työryhmiin (tiimeihin).
Johtokunnassa on aina hallintotiimi, johon kuuluu puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä. Johtokunta päättää muun
toimintansa organisoitumisesta, vastuualueista ja sekä henkilövalinnoista tarkoituksenmukaisella
tavalla.
Työryhmissä voi olla mukana myös johtokunnan ulkopuolisia yhdistyksen jäseniä.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan
kutsumana tai jos vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään puolet johtokunnan kaikista jäsenistä on läsnä ja
lisäksi vähintään yksi paikallaolijoista on hallintotiimin jäsen.
Johtokunta tai työryhmä voi kokoontua myös sähköisen apuvälineen välityksin tai osa jäsenistä voi
osallistua kokoukseen sähköisen apuvälineen välityksin ellei puheenjohtaja toisin määrää.
Johtokunta voi tehdä päätöksiä myös sähköisen apuvälineen avustuksella, mikäli johtokunnan
jäsenten kanta on näin helposti saatavilla.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset tai valvoa niiden toteuttamista
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2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3. Vastata SPL ja sen piirin sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista
4. Valita jäsentensä joukosta tarvittavat toimihenkilöt, seuran edustajat SPL:n tai sen piirin
tehtäviin, työryhmät ja niiden puheenjohtajat
5. Vastata seuran taloudesta
6. Pitää jäsenluetteloa
7. Laatia seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
8. Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
9. Luovuttaa tilinpäätösaineisto tilintarkastajille tarkastettaviksi vähintään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta
10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
11. Hyväksyä tai valita jäsenistön joukosta joukkueiden joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat,
valmentajat ja huoltajat.
12. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja päättää heidän eduistaan
13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien
anomisesta
14. Päättää jäsenen mahdollisesta erottamisesta ja/tai päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista
15. Päättää tarvittaessa muille kuin palkatuille joukkueiden toimihenkilöille maksettavista
korvauksista. Mikäli joukkue ei ole esittänyt sopivaa ja suostumuksensa antanutta jäsentä
toimimaan joukkueenjohtajana, rahastonhoitajana, valmentajana tai huoltajana, voi
johtokunta määrätä näihin tehtäviin tarvittavat henkilöt. Johtokunta päättää tällöin myös
joukkueelta perittävästä ylimääräisestä kulukorvauksesta, jolla katetaan tässä kohdassa
tarkoitettu korvaus.
16. Ryhtyä muiden seuran etua vaativiin toimenpiteisiin

14 § Toimintavuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

15 § Nimen kirjoittaminen
Seuran nimen voi kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi johtokunta
voi oikeuttaa muunkin johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kirjoittamaan yksin seuran nimen.

16 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17 § Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä (3/4)
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.
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18 § Seuran varojen luovuttaminen
Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään toimintaan
purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii joko
johtokunta tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

19 § Yhdistyslain noudattaminen
Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.
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