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1 §. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen 
kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 

2 §. Kerhon tarkoituksena on järjestää kankaantaustalaisille, 
erityisesti nuorille harrastusmahdollisuuksia ja edistää 
nuorison vapaa-ajan hyödyllistä ja tehokasta käyttöä, sekä 
lisätä paikkakunnan kehittämisaktiivisuutta. 

3 §.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho pyrkii järjestämään 
pelimahdollisuuksia, kilpailuja, matkoja, illanviettoja, 
keskustelu- ja koulutustilaisuuksia yms. Kerho pyrkii myös 
julkaisemaan säännöllisesti omaa tiedotetta.

4 §.  Kerhon jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen 
Suomen kansalainen, joka haluaa edistää kerhon 
tarkoitusta ko. kaupungissa ja jonka johtokunta jäseneksi 
hyväksyy.  Johtokunta on yhdistyslain 14 §:ssä mainituin 
edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen kerhosta. 
Erottamispäätöksestä voidaan valittaa kerhon kokoukselle, 
ja on valitus jätettävä kirjallisesti kerhon johtokunnalle 30 
päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedoksisaamisesta. 

5 §.  Jäsenet suorittavat kerholle vuotuisen jäsenmaksun, jonka 
suuruus määrätään vuosikokouksessa. Kerhon kokouksissa 
on kaikilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus. 



6 §.  Kerhon hallituksena toimii johtokunta, johon 
kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valitut 
puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja neljä 
varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Johtokunta on 
päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
ja vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä 
tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 

7 §.  Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, 
sekä muut tarpeelliset virkailijat, jotka voidaan valita myös 
johtokunnan ulkopuolelta. Juoksevien asioiden hoitoa 
varten voi johtokunta asettaa keskuudestaan toimikunnan, 
jonka valtuudet määrää johtokunta. 

8 §.  Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja 
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

9 §.  Kerhon hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan 
vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan tilintarkastaja/
toiminnantarkastaja. 

10 §.  Kerhon toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 
Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajalle/
toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen 
vuosikokousta. 



11 §.  Kerhon vuosikokous pidetään tammi- helmikuussa 
johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Muita 
kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen 
tarpeelliseksi tai vähintään kymmenen kerhon jäsentä tai 
kun vähintään 1/10 kerhon äänioikeutetuista jäsenistä 
sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian 
käsittelemistä varten. 

 Kerhon kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän 
päivää ennen kokousta ilmoituksella paikkakunnalla 
ilmestyvissä lehdissä ja kerhon tiedotteessa. 

12 §.  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjantarkistajaa, sekä kaksi ääntenlaskijaa 

2) esitetään kerhon vuosikertomus 

3) esitetään kerhon tilit ja tilintarkastajan lausunto sekä 
päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden 
myöntämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle 

4) päätetään jäsenmaksun suuruudesta 

5) hyväksytään toimintasuunnitelma alkanutta vuotta 
varten 

6) hyväksytään talousarvio alkanutta vuotta varten; 

7) valitaan kerholle puheenjohtaja 



8) valitaan kerholle sihteeri, rahastonhoitaja ja neljä 
johtokunnan jäsentä sekä neljä varajäsentä

9) valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja yksi 
varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja tilikauden 
tilejä ja hallintoa tarkastamaan

10) päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä 
asioista ottaen huomioon sääntöjen 13 §:n 
määräykset. 

13 §.  Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä 
käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. 

 Jos jäsen haluaa jonkin asian kerhon kokouksessa 
päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen 
johtokunnalle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että 
johtokunta ehtii antaa siitä lausuntonsa. 

14 §.  Päätökset kerhon kokouksissa tehdään yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 
15 ja 16 pykälissä mainituista asioista. 

15 §.  Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kerhon kokouksessa, jos 
muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta 
kannattaa vähintään   3 / 4   annetuista äänistä. 



16 §.  Päätös kerhon purkamisesta on tehtävä kahdessa 
vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kerhon 
kokouksessa vähintään  3 / 4  äänten enemmistöllä.  

 Jos kerho purkautuu, on sen varat käytettävä kerhon 
tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta 
päättäneen kokouksen päätöksen mukaan. 

 Kokemäellä 15.  pnä  helmikuuta 2011

 Juhani Seppälä Harri Juhola 


