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Voimassaolevat säännöt: 20.01.2021 13:24:10

1 § Nimi, kotipaikka ja perustamisaika
Yhdistyksen nimi on Spirit Shakin' Cheerleaders ry. Yhdistyksen
kotipaikka on Tuusulan kunta. Yhdistyksen nimen epävirallinen
lyhenne on SSC ja näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä seura.
Yhdistys on perustettu 7. tammikuuta 1999. Seuran värit ovat
tummansininen, valkoinen ja viininpunainen. Seuran toiminta-alueena
ovat Keski-Uusimaa ja sen lähiympäristön kaupungit ja kunnat.

2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää
kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että
mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto- ja
terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää
yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1. Tarjoamalla
-Kunto- ja terveysliikuntaa
-Kilpailutoimintaa
-Harjoitus- ja valmennustoimintaa
-Ohjaustoimintaa
-Liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja
toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
-Muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää
kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja
hyvinvointia
-Tiedotus- ja suhdetoimintaa
-Koulutustoimintaa.
2.  Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja
yhdistysasioihin omalla alueellaan.
3. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä
tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää
kehitystä. Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten
tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, hankkia varoja
järjestäen huvitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja
arpajaisia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, järjestää
talkoita sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta
urheiluvälineitä ja -asusteita. Tarvittaessa seura hankkii
toimintaansa varten asianomaisen luvan.

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä
Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää seuran varsinainen
kokous. Seura noudattaa niiden yhdistysten sääntöjä, joiden jäsenenä
se on.

5 § Seuran jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla.
Varsinaisen jäsenen katsotaan ilmoituksessaan sitoutuneen
noudattamaan sääntöjä, voimassa olevia maksu- ja peruutusehtoja ja
seuran johtoelinten määräyksiä, suorittamaan vuosittaiset
jäsenmaksut ja vastaamaan muista seuran näiden sääntöjen mukaan
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asettamista velvoitteista.

Kannattajajäseniä voivat olla kaikki yksityiset henkilöt tai
oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka haluavat tukea seuran
tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus
hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka
tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen
kannattajajäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua
hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi
edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajalla ei ole
jäsenmaksuvelvollisuutta, mutta äänioikeus hänellä on.

6 § Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroamista
varten seuralla on käytössä eroamislomake kotisivuilla. Ero
katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava
jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden
sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kauden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Seuran jäsen ja seuran toiminnassa mukana oleva sitoutuu
noudattamaan:
-Seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja
päätöksiä
-Seuran voimassa olevia maksu- ja peruutusehtoja
-Niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden
nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
-Urheilun eettisiä periaatteita
-Kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista
antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton
antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean
antidopingsäännöstöjä
-Kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia
säännöstöjä

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran
toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin
sääntöihin.

Rangaistavaa on:
-Toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttää yhdistyslaissa
mainitut erottamisperusteet
-Näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja
päätösten vastainen toiminta
-Niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden
nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
-Syyllistyminen dopingrikkomukseen
-Toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
-Seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen
ulkopuolella
-Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
-Syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella,
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jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan
vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:
-Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
-Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden
vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
-Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen
urheilutilanteisiin
-Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
-Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
-Urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
-Kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
-Vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
-Lainvastainen mainonta
-Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan
riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
-Rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
-Lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien
määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran
toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden
yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina
kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Seuran kokous voi johtokunnan esityksestä päättää kurinpitovallan
siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle
elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan
tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on
lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa
todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on
tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia
takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät
seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä
epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen
kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen
kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei täytä näiden sääntöjen
mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai
toiminnan perustaa tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä
periaatteita. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos
jäsen on jättänyt kuusi (6) kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun
maksamatta.



Sivu: 4(6)

8 § Jäsenmaksut
Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruuden
määrää seuran kevätkokous vuodeksi kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja
ja kunniajäsenet eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran
kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-
marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokouksen paikan ja
tarkemman ajan määrää hallitus.

Seuran kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä etäosallistua
myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Osallistuminen voi tapahtua ennen kokousta tai sen aikana.
Etäosallistuminen oikeuttaa myös äänestämiseen.

10 § Seuran kokousten koollekutsuminen
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava
vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai
lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen.

11 § Varsinaiset kokoukset
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa sekä tarvittaessa ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilintarkastajan antama
lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Päätetään kokous

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa sekä tarvittaessa ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen-
ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8 Valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja
9 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10 Päätetään kokous

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai
syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun tai esityslistaan viimeistään 21päivää
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ennen kokousta.

12 § Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka
vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen
(30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.

13 § Pöytäkirja
Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on
pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen
tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien
pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14 § Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Jokaisella
liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella
viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä,
kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuun
ottamatta, on yksi ääni.

15 § Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu
kevätkokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) sekä
enintäänkymmenen (10) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on
kaksi vuotta siten, että aina noin puolethallituksen jäsenistä on
kerrallaan erovuorossa. Toimikausi alkaa 1. elokuuta. Hallitukseen
valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä
kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuina on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

16 § Toiminta- ja tilikausi
Seuran toiminta- ja tilikausi on 1.elokuu. - 31.heinäkuu.

17 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin tai kahdella
hallituksen keskuudestaan valitsemalla jäsenellä yhdessä. Hallitus
voi määrätä henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden
toiminnanjohtajalle tai muulle työntekijälle. Nimenkirjoittajien on
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oltava täysi-ikäisiä.

18 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19 § Seuran purkaminen
Päätös seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

20 § Seuran varojen luovuttaminen
Seuran purkautuessa käytetään sen varat seuran toiminta-alueella
tapahtuvaan tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Pesänselvitysmiehinä
toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on
ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


