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HELSINGIN VETERAANIKEILAAJIEN KERHO 
 

SÄÄNNÖT 
 

1. Kerhon nimi ja kotipaikka 
 

Kerhon nimi on Helsingin Veteraanikeilaajien kerho ja sen kotipaikka on Helsinki 
 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 

Kerhon tarkoituksena on toimia toiminta-alueellaan asuvien veteraanikeilaajien yhdyssiteenä. Tässä 
tarkoituksessa kerho järjestää jäsenilleen yhteisiä harjoituksia, kilpailuja ja muita yhteisiä tilaisuuksia, jotka 
ovat omiaan edistämään ja ylläpitämään hyvää urheilu- ja keilailuhenkeä. 
 

Kerho pitää yhteyttä muiden paikkakuntien veteraanikeilaajiin. 
 

3. Jäsenet 
 

Kerhon jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy kerhon tarkoituksen ja säännöt, on täyttänyt tai täyttää 
kulumassa olevan vuoden aikana 60 vuotta ja kuuluu Helsingin Bowlingliiton (HBL) alaiseen seuraan. 
Uusien jäsenten liittyminen tapahtuu ilmoitustaululla olevaan lomakkeeseen tai yhdistyksen sihteerin 
kautta. 
 

4. Jäsenmaksu ja toimintaraha 
 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja kausikohtaisen toimintarahan suuruudesta päättää 
vuosikokous. 
Jos jäsen laiminlyö tämän velvollisuutensa eikä hän huomautuksesta huolimatta suorita maksuaan, 
katsotaan hänen eronneen kerhosta. 
Mikäli henkilö myöhemmin ilmoittautuu jäseneksi, hänet hyväksytään vasta, kun aiemmat maksamatta 
olevat maksut on maksettu. 
 

5. Hallitus 
 

Kerhon asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu neljästä (4) 
kuuteen (6) jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi 
vuodeksi. 
Hallituksen jäsenistä joko kaksi (2) tai kolme (3), hallituksen jäsenmäärästä riippuen, on vuosittain 
erovuorossa. Erovuoroiset on mahdollista valita uudestaan. 
 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai kutsuu ulkopuolelta 
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  
 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 

Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. 
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6. Kerhon hallituksen tehtävät 
 

1. Valvoa kerhon yleisiä ja taloudellisia etuja 
2. Kutsua koolle kerhon kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat, toteuttaa tehdyt päätökset, 

tehdä ja käsitellä toiminnan edistämiseksi tarkoitettuja aloitteita ja huolehtia kerhon juoksevista 
asioista 

3. Laatia kerholle toimintasuunnitelma sekä valvoa kilpailuja koskevien sääntöjen ja määräysten 
noudattamista. 

4. Valvoa, että kerhon rahavaroista ja omaisuudesta pidetään kirjanpitoa 
5. Pitää luetteloa kerhon jäsenistä 
6. Tiedottaa tulevista tapahtumista Talin keilahallin ilmoitustaululla ja HBL:n sivuilla 
7. Tarvittaessa ryhtyä kurinpidollisiin toimenpiteisiin 
8. Hyväksyä ja erottaa kerhon jäsenet 
9. Jäsen, joka on erotettu kerhosta, on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen kerhon yleisen 

kokouksen tutkittavaksi. Tästä vaatimuksestaan hänen on ilmoitettava viikon kuluessa päätöksestä 
tiedon saatuaan kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle. Jos vaatimusta ei 
esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, erottamispäätös tulee voimaan heti määräajan päätyttyä, 
muussa tapauksessa vasta sitten, kun yleinen kokous on sen vahvistanut. 

 

7. Kerhon nimen kirjoittaminen 
 

Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin 
yksin. 
 

8. Tilikausi 
 

Kerhon tilikausi alkaa vuosittain 1.7. ja päättyy 30.6. seuraavana vuonna. 
 

9. Kerhon kokoukset 
 

Kerhon vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elo-syyskuussa. Kokouksissa on 
jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se 
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 

10. Kerhon kokousten koollekutsuminen 
 

Hallituksen on kutsuttava kerhon kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta 
Talin keilahallin veteraanien ilmoitustaululla sekä HBL:n internet-sivuilla. 
 

11. Vuosikokous 
 

Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa  
3. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille 
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja toimintarahan 

suuruus 
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9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 
10. Valitaan hallituksen jäsenet, joko kaksi (2) tai kolme (3). Erovuorossa olevat jäsenet voidaan 

myös valita uudelleen 
11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian kerhon vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava 
siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 

12. Sääntöjen muuttaminen ja kerhon purkaminen 
 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja kerhon purkamisesta on tehtävä kerhon kokouksessa vähintään kolmen 
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta.  
 

Kerhon purkautuessa käytetään kerhon varat kerhon tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän 
kokouksen määräämällä tavalla. Kerhon tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 


