Takon Soutajat ry Säännöt (9.10.2022)

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Takon Soutajat ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistyksessä käytetään
näissä säännöissä nimeä seura.
2. Seuran kieli
Seuran kieli on suomi
3. Seuran tarkoitus ja tarkoituksen toteuttaminen
Seuran tarkoituksena on tehdä tunnetuksi, harrastaa ja edistää soutua niin kuntourheilumuotona kuin
kilpaurheilunakin. Tähän päämäärään seura pyrkii mm. järjestämällä ympärivuotisia
harjoitustilaisuuksia, sekä osallistumalla kilpailuihin ja järjestämällä niitä. Jäsenmaksut, lahjoitukset tai
muulla tavoin kertyneet varat seura käyttää toimintansa rahoittamiseen.
Toimintansa tukemiseksi seura voi:
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista
irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen tapahtumia, tavaran- tai
rahankeräyksiä
- harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista
elinkeinotoimintaa
4. Jäsenet
Seuran jäseniksi voivat liittyä kaikki hyvämaineiset henkilöt. Soutukaluston käytön
edellytyksenä on uimataito.
1. Varsinainen jäsen, joka suorittaa vaalikokouksen kulloinkin määräämän jäsenmaksun
kalenterivuoden loppuun mennessä. Varsinainen jäsen, joka ei ole kuukausi jäsenmaksun
eräpäivän jälkeen suorittanut jäsenmaksua, katsotaan eronneen seurasta. Eroavan jäsenen tulee
palauttaa välittömästi seuran omaisuus mm. avain takaisin seuralle.
2. Kunniajäsen, joksi voidaan kutsua vuosikokouksessa sellainen henkilö, joka on huomattavalla
tavalla edistänyt seuran pyrkimyksiä ja toimintaa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
3. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.
Jäsenten oikeudet
Seuran jäsenillä on oikeus:
• Käyttää seuran liikuntatiloja ja kalustoa
• Edustaa seuraa kisoissa ja tapahtumissa
• Osallistua seuratoimintaan
Jäsenten velvollisuudet
Seuran jäsenillä on velvollisuus:
• Huolehtia asianmukaisesti käyttämästään kalustosta, sekä liikuntatiloista
• Toimia esimerkillisesti ja hyvien tapojen mukaisesti edustaessaan seuraa
5. Vaali- ja vuosikokous
Vaalikokouksessa, joka pidetään loka-joulukuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.
2. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi
kalenterivuodeksi.
3. Valitaan johtokuntaan vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.
4. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
5. Valitaan kalustovastaava ja kalustonhoitajat.
6. Valitaan valmennus-, kilpailu, ja muiden toimintakuntien puheenjohtajat.

7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
8. Käsitellään muut asiat, jotka on esitetty johtokunnalle viimeistään kuukausi ennen
vaalikokousta.
Vuosikokouksessa, joka pidetään viimeistään huhtikuun aikana, käsitellään seuraavat
asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.
2. Esitetään toimintakertomus, omaisuusluettelo, tilinpäätös, sekä toiminnantarkastajan
lausunto.
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle tai niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä, jos vastuuvapaus evätään.
4. Käsitellään muut asiat, jotka on esitetty johtokunnalle viimeistään kymmenen (10) päivää
ennen vuosikokousta.
Vaali- ja vuosikokoukseen voidaan osallistua myös etäyhteyden avulla johtokunnan tai yhdistyksen
kokouksen niin päättäessä. Äänestystilanteita varten etäosallistujille on taattava luotettava ja
tasavertainen äänestysmahdollisuus.
6. Organisaatio
Seuraa edustaa sen lainmukaisena hallituksena vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu
johtokunta, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Johtokunta valitsee
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin, keskuudestaan, sekä rahastonhoitajan, joka voi olla
johtokunnan ulkopuolella. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Johtokunta
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
lukien, on läsnä. Johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
7. Tehtäväjako
1. Puheenjohtaja valvoo ylimpänä tahona seuran etuja ja johtaa puhetta muissa
kokouksissa, paitsi vaali- ja vuosikokouksissa.
2. Varapuheenjohtaja auttaa puheenjohtajaa tämän tehtävissä ja tämän ollessa estyneenä
hoitaa hänen tehtäviään.
3. Sihteeri huolehtii seuran viestinnästä ja laatii pöytäkirjat.
4. Rahastonhoitaja huolehtii jäsenmaksujen perimisestä ja seuran rahavaroista, sekä pitää
luetteloa seuran jäsenistä.
5. Kalustonhoitajat hoitavat seuran omaisuutta ja pitävät kalustoluetteloa
8. Kokouskutsut
Seuran kokouksista ilmoitetaan neljätoista (14) päivää aikaisemmin seuran kotisivuilla, sekä seuran
toimintapisteen ilmoitustaululla. Kokouskutsussa tulee mainita kokouksessa käsiteltävät asiat.
9. Nimenkirjoitus
Seuran nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri, kaksi aina yhdessä.
10. Tilinpäätös
Seuran tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta. Johtokunnan on jätettävä tilinpäätös ennen 15. päivää
maaliskuuta toiminnantarkastajalle, jonka on palautettava se viimeistään maaliskuun 31. päivänä
johtokunnalle.
11. Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle johtokunnan toivomuksesta, tai kun vähintään 1/10 seuran
jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti johtokunnalta. Vaatimuksessa on ilmettävä käsiteltävä asia.

12. Kurinpito ja jäsenyydestä erottaminen
Seuran johtokunnalla on oikeus seuraavanlaisiin toimiin, mikäli se kokee jäsenen toimivan seuran
sääntöjen, tavoitteiden, arvojen tai hyvien tapojen vastaisesti:
1. Seurapuhuttelu
Johtokunta voi ottaa puhutteluun yhteisellä päätöksellä jäsenen, joka on toiminut seuran
sääntöjen tai arvojen vastaisesti, tai joka on aiheuttanut toiminnallaan huonoa mainetta
seuralle. Johtokunta voi puhuttelussa määrätä jäsenen maksamaan toiminnastaan aiheutuneet
kulut seuralle. Myös seuran jäsenet voivat vaatia johtokuntaa ottamaan jäsenen puhutteluun,
mikäli katsovat tämän toimineen vastoin seuran periaatteita. Vaatimus jätetään johtokunnalle
kirjallisena, jossa tulee ilmetä henkilön nimi ja syy, miksi häntä ehdotetaan puhutteluun.
2. Jäsenyydestä erottaminen
Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin lakia ja hyviä tapoja, rikkoo seuran sääntöjä,
tai aiheuttaa merkittävää tappiota seuralle. Erotettavan jäsenen on suoritettava langenneet
maksut ja palautettava seuralle kuuluva omaisuus.
13. Sääntöjen muutokset
Sääntöjen muutosehdotukset on kirjallisesti jätettävä johtokunnalle. Ehdotukset on käsiteltävä
viimeistään seuraavassa yhdistyskokouksessa. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan ¾
annetuista äänistä ja muutos astuu voimaan heti, kun se on hyväksytty yhdistysrekisteriin.
14. Purkaminen
Seuran purkamisesta on jätettävä kirjallinen aloite johtokunnalle. Päätös on tehtävä kahdessa (2)
perättäisessä, kuukauden väliajoin pidetyssä seuran kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä.
15. Varojen jako purkamisen jälkeen
Jos seura purkautuu, joutuvat, sitten kun sen pesä on selvitetty, jäljelle jääneet varat ja omaisuus
kokonaisuudessaan jaettavaksi Pirkanmaan alueelle soutu-urheilutoiminnan tukemiseen, yhdistyksen
purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.
16. Säännöissä mainitsemattomat tapaukset
Niissä tapauksissa, joista ei näissä säännöissä ole mitään säädetty, noudatetaan voimassa olevaa
yhdistyslakia.

