
Voimistelu ja urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry. 

 
 

TOIMINTASÄÄNNÖT  

 

1§ Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 

Yhdistyksen nimi on Voimistelu- ja urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö. Yhdistyksen 
kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu 11.11.1928. Seuran kieli on suomi. Seuran 
virallinen lyhenne on LaPy. 

Lauttasaaren Pyrintö ry on Suomen Voimisteluliittoon kuuluva jäsenseura, ja se on 
sitoutunut noudattamaan Suomen Voimisteluliiton sääntöjä ja määräyksiä.  

 

2§ Seuran tarkoitus 

Seuran tarkoituksena on edistää niin lasten kuin aikuistenkin liikuntaharrastusta seuran 
toiminta-alueella. 

 

3§ Seura toteuttaa tarkoitustaan 

tarjoamalla 

• monipuolisia liikuntatunteja ja -kursseja sekä lapsille että aikuisille  

• välineitä ja virikkeitä aktiiviseen elämäntapaan 

•   tiedotus- ja suhdetoimintaa 

 
Seuran tehtävä on myös kiinnittää huomiota paikkakunnan liikuntapaikkojen suunnitteluun 
ja toteutukseen tuomalla esiin omia ehdotuksia ja kannanottoja. Seura sitoutuu myös 
tekemään yhteistyötä eri virastojen ja yhteisöjen kanssa.  

Seura saa vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tukemiseksi.  

Seura voi kerätä rahaa esim. järjestämällä arpajaisia tai huvitilaisuuksia. 

Seura omistaa vain toiminnan kannalta välttämättömiä välineitä ja irtaimistoa. 

  

4 § Seuran jäsenet  

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun. Jäsen sitoutuu myös 
noudattamaan seuran sääntöjä. 

Seuran kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on 
merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran 
kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Sekä 
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kunniajäsenen että kunniapuheenjohtajan arvot ovat elinikäisiä. Kunniajäsenellä eikä 
kunniapuheenjohtajalla ole jäsenmaksuvelvoitetta.  

Seuran johtokunta voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen 
yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. 
Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. 

Varsinaiset jäsenet suorittavat seuran vuosikokouksen päättämät kausi- ja jäsenmaksut. 

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 

 

5 § Seurasta eroaminen 

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla suullisesti erosta seuran kokouksessa. Jäsenen on 
maksettava kuitenkin avoimet harjoitus- ja jäsenmaksunsa. 

 

6 § Jäsenen erottaminen 

Johtokunta voi erottaa jäsenen 

• joka on jättänyt erääntyneen kausi- ja jäsenmaksunsa maksamatta tai ei täytä 
näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran sääntöjä 

• toimii hyvien tapojen vastaisesti tai rikkoo lakeja 

 
Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.  

 

 7 § Harjoitus- ja jäsenmaksut 

Seuran vuosikokous eli varsinainen kokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä 
seuraavana syys- ja kevätkautena perittävän kausi- ja jäsenmaksun sekä kannattajajäsenten 
jäsenmaksun suuruudesta. Johtokunnan jäsenillä on oikeus osallistua tunneille ilman 
harjoitusmaksua. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen harjoitusmaksujen 
suorittamisesta. 

 

8 § Seuran kokoukset 

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Vuosikokous pidetään maalis-
huhtikuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan päättää johtokunta. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää 
ennen kokousta 
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• sanomalehti-ilmoituksella tai 

• kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai 

• seuran virallisilla internetsivuilla tehdyllä ilmoituksella. 

Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

 

Asioiden käsittely seuran varsinaisissa kokouksissa: 

1) Avataan kokous. 

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

ääntenlaskijat. 

3) Todetaan läsnäolijat. 

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

5) Päätetään, mitä liikuntamuotoja järjestetään tulevana toimikautena. 

6) Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä mahdollinen 
yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten. 

5) Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus, esitetään 
toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille. 

7) Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan 
puheenjohtaja, joka toimii myös seuran puheenjohtajana. 

8) Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta 
johtokuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle. 

9) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa. 

10) Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus. 

11) Valitaan tai annetaan johtokunnalle valtuudet valita edustajat Suomen Voimisteluliiton vuosi- 
ym. kokouksiin. 

12) Käsitellään johtokunnan esittelemät ja jäsenten vireille panemat asiat. (Asioista, joita jäsenet 
haluavat kokouksessa käsiteltävän, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys vähintään seitsemän 
päivää ennen kokousta). 

13) Päätetään kokous.  

 
Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin 
asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Äänten mennessä tasan vaali 
ratkaistaan henkilövaaleissa arvalla ja muissa asioissa  puheenjohtajan ääni ratkaisee asian. 
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Kaikissa kokouksissa suoritetaan äänestys suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli niin 
vaaditaan. 

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 
viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi 
ääni. Jäsenet voivat käyttää äänioikeuttaan osallistumalla seuran kokoukseen. Valtakirjalla 
ei saa äänestää. 

Sekä seuran vuosikokouksessa että johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä 
pöytäkirjaa.  

Vuosikokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja pöytäkirjan tarkastajat 
tarkastavat kokouksen pöytäkirjan. 

 

9 § Seuran ylimääräinen kokous 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, 
seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
johtokunnalta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi 
kokous on kutsuttu koolle. 

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet 
ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 

Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä. 

 

10 § Seuran toiminnan johtaminen / Seuran hallinto 

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. 

Johtokuntaan valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja 
enintään seitsemän jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. 
Ensimmäisellä kerralla puolet jäsenistä eroaa arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron 
mukaan. Jos jäsen kesken toimintakautta estyy tehtävien hoitamisesta, seuran kokous 
valitsee hänen tilalleen jäljelle olevaksi kaudeksi toisen jäsenen, mikäli katsoo sen 
tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta 
varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan, joka voidaan valita myös johtokunnan 
ulkopuolelta. 

Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä 
vaatii. 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla. 
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Johtokunnan tehtävänä on erityisesti 

1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran 
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti 

2. olla vastuussa seuran toiminasta lakien ja asetusten mukaisesti  

3. suunnitella, kehittää ja johtaa seuran toimintaa  

4. vahvistaa tehtävänjako ja valita tarvittaessa jäsenistön keskuudesta työryhmiä 
suorittamaan seuran toimintaan kuuluvia lisätehtäviä 

5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta 

6. vastata Suomen Voimisteluliiton asettamien sääntöjen ja ohjeiden noudattamisesta 

7. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista 

8. pitää jäsenluetteloa 

9. hoitaa seuran tiedotustoimintaa 

10. hyväksyä ja erottaa jäsenet 

11. valita ja tarvittaessa erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 

12. päättää ansio- ja kunniamerkkien esittämisestä ja myöntämisestä 

13. ryhtyä niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 

14. luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle vähintään kaksi viikkoa ennen seuran varsinaista 
kokousta 

 

11 § Seuran toiminnantarkastus 

 Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

 

12 § Seuran nimen kirjoittaminen 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi 
heistä seuran johtokunnan nimeämän muun johtokunnan jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajien 
on oltava täysi-ikäisiä. 

 

13 § Sääntöjen muuttaminen 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi 
sääntömuutoksen on saatava 3⁄4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista 
äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. 

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.  
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14 § Seuran purkaminen 

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa vähintään kuukauden välein 
pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Päätöksen on tullakseen 
hyväksytyksi saatava molemmissa kokouksissa 3⁄4 äänten enemmistön kannatus 
äänestyksessä annetuista äänistä. 

Seuran purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa. 

Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen 
päätöksen mukaisesti johonkin seuran tarkoitusta edistävään tarkoitukseen. 

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.  

 
 


