
JUNIORI-SAPKO RY   SÄÄNNÖT 
SAVONLINNA 
 
 
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA  
 Yhdistyksen nimi on JUNIORI-SAPKO RY ja kotipaikka on Savonlinna. 
 
2 § TARKOITUS 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jääkiekkoilun junioritoimintaa ja luoda 
junioritoiminnalle taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset. 
 
Tähän sisältyvät seuraavat tavoitteet: 
a) lajin kehittäminen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä Savonlinnassa 
b) lajin harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja parantaminen 
c) juniorityön määrän ja laadun kasvattaminen 
d) lajin yleisten toimintaedellytysten parantamiseen tähtäävien hankkeiden käynnistäminen 
ja niihin osallistuminen 
e) taloudellisen perustan luominen juniorikiekkoilulle 
f) kasvatuksellisten päämäärien edistäminen juniorikiekkoilussa. 

 

3 § TOIMINNAN LAATU 

Yhdistys järjestää ympäri vuoden ohjattua harjoitus- ja kilpailutoimintaa. Toimintansa 
tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa irtainta ja 
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä järjestää asianomaisella luvalla 
arpajaisia, keräyksiä, erilaisia tapahtumia sekä harjoittaa kioskitoimintaa jäähalleissa, joissa 
harjoittelu- ja kilpailutoimintaa harjoitetaan. 

 
4 § AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET 

Saamansa avustukset ja lahjoitukset yhdistys käyttää 
a) stipendien myöntämiseen kehittyneille juniorijääkiekon pelaajille 
b) Yhdistyksen juniorijoukkueiden valmentajien ja muiden toimihenkilöiden koulutuksiin 
c) Kohdeavustuksena, esim. Junioripelaajien alueleirikustannuksiin. 
 

5 § JÄSENET 

Henkilöt yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksyy hallitus. Tukijäseneksi voi hallitus 
hyväksyä luonnollisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea 
yhdistyksen toimintaa. 
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua 
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai on 
jääkiekossa kansainvälisesti menestynyt seuran kasvattama pelaaja. 
 

6 § JÄSENMAKSUT 

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu, jonka 
suuruuden vuosikokous määrää. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Tukijäsen 
on vuosittain suoritettava yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous määrää. 
 
 



7 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen vahingoittavan tai sopimattoman 
toiminnan tai käytöksen vuoksi sekä jos jäsen laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen. 
Varsinaisen kokouksen valitsemat yhdistyksen toimihenkilöt voi erottaa ainoastaan 
varsinainen kokous tai ylimääräinen kokous. 

 
8 § HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu 
puheenjohtaja ja vähintään viisi(5) ja enintään yksitoista(11) muuta jäsentä. 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus voi asettaa tarpeen 
mukaan toimikuntia. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta 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. 

 
9 §  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, 
jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai seuran valmennuspäällikön kanssa. 
 

10 §  YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus joko siten, että vähintään 7 vuorokautta 
aikaisemmin julkaistaan ilmoitus sanomalehti ltä-Savossa ja samalla laitetaan ilmoitus 
yhdistyksen virallisille kotisivuille tai postittamalla jäsenille kokouskutsu kirjeitse tai 
sähköpostilla samassa ajassa. 
 

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 
ennen 15.8. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen 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 kolmenkymmenen vuorokauden 
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämiseksi on esitetty hallitukselle. yhdistyksen 
kokouksissa on jokaisella jäsenmaksun suorittaneella varsinaisella jäsenellä 
äänivalta. Alle 18-vuotiaan jäsenen äänivalta on jäsenen huoltajalla. Valtakirjalla ei saa 
äänestää. Tuki- ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Päätökset tehdään 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja 
muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide. 

 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi äänten laskijaa 



3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen esityslista 
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan 
hallituksen jäsenet 
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa heille varatilintarkastajat. Mikäli tilintarkastajaksi 
valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen  
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 
12 § TILIT 

Talousseurannan helpottamiseksi jokainen juniorijoukkue on itsenäinen tulosyksikkö, 
vastaa kuluistaan ja huolehtii omasta kirjanpidostaan. Kirjanpito on toimitettava  
yhdistyksen käyttämään tilitoimistoon viimeistään 4 viikkoa tilikauden päättymisen 
jälkeen. Yhdistyksen tilikausi ja samalla joukkueiden tilikausi on 1.5-30.4 välinen 
aika. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhdistyksen ilmoittamissa toimitiloissa viikkoa 
ennen vuosikokousta. 

 
13 § YHTEISTOIMINTA 

Yhteistoiminnasta ja erityisesti yhteistyösopimuksesta jonkun toisen oikeuskelpoisen 
yhteisön päättää hallitus.  

 
14 § EETTISET JA KASVATUKSELLISET PÄÄMÄÄRÄT 

Yhdistyksen eettisten ja kasvatuksellisten päämäärien toteuttamista valvoo hallitus, 
jonka on välittömästi puututtava ilmenneisiin epäkohtiin. Näin estetään eettisesti 
arveluttavien ja terveydelle haitallisten elintapojen kuten tupakoinnin, huonon kielenkäytön 
ja alkoholin sekä muiden päihteiden käytön ongelmat junioreiden keskuudessa. 
Hallituksen tehtävänä on edistää terveitä ja raittiita elämäntapoja kaikin käytettävissä 
olevin keinoin: 
 
- omalla esimerkillä 
- luomalla hyvät käyttäytymistavat myös valmentajien, huoltajien ja muiden toimintaan 
osallistuvien keskuuteen 
- pitämällä valistustilaisuuksia asiantuntijoiden ja erilaisten levitysmateriaalien avulla 
- kuuntelemalla ongelmia ja puuttumalla epäkohtiin 
-yhteistyössä niin kodin kuin koulujenkin kanssa. 

 
 
 
 
 
 
 



15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 
mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

 
16 § YHDISTYKSEN TOIMINNAN LAKKAUTTAMINEN 

Yhdistys voidaan purkaa, jos kahdessa peräkkäisessä varsinaisessa kokouksessa tai 
varsinaisessa kokouksessa ja ylimääräisessä kokouksessa tehdään enemmistöpäätös 
niin, että purkamisen kannalla on vähintään 85 % kokouksessa annetuista äänistä. 
Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus käytetään juniorijääkiekkoilun hyväksi 
sillä tavoin kuin purkamisesta päättävä jälkimmäinen kokous tarkemmin määrää. 


