
Turun Slalomseura ry – säännöt (sääntömuutos 2020)  

 

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA JA KIELI 

Yhdistyksen nimi on Turun Slalomseura ry. Yhdistystä tarkoittamaan käytetään epävirallisesti myös 

sen nimestä johdettua Iyhennystä TuSla. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä 

seura. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistys on perustettu kesäkuun 29. päivänä 1993. Seuran 

kielenä on suomi.  

 

2. SEURAN TARKOITUS 

Seuran tarkoituksena on edistää alppiurheilua ja siihen verrattavia urheilulajeja.  

 

3. TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen 

- harraste- ja kilpaurheilutoimintaa 

- koulutustoimintaa 

- nuorisotoimintaa 

- valmennus- ja harjoitustoimintaa 

- kilpailutoimintaa 

- valistus- ja kasvatustoimintaa sekä 

- tiedotus- ja suhdetoimintaa 

Seura ylläpitää Hirvensalon Hiihtokeskuksen kaupallista toimintaa ja vastaa siitä, sekä huolehtii 

suorituspaikkojen ja laitteiden kunnosta.  

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten kiinteää ja 

irtainta omaisuutta. Seura voi hankkia varoja toimintansa tukemiseksi järjestäen keräyksiä ja 

arpajaisia, sekä voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa joka välittömästi liittyy sen 

tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. 

Seura voi osallistua valtakunnallisten keskusjärjestöjen ja lajiliittojen toimintaan sekä olla näiden 

jäsen. 

 

4. SEURAN JÄSENET 



Hallitus hyväksyy seuran varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi 

hallitus hyväksyä yksityishenkilön ja kannatusjäseneksi yksityishenkilön, yhteisön tai säätiön. 

Kannatusjäsenillä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta. 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka 

on erittäin huomattavasti tukenut ja edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on 

elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran 

puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. 

Jäsen voi erota seurasta kirjallisella ilmoituksella seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 

ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroava on velvollinen 

suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan 

toimintakauden loppuun asti. 

Hallitus voi erottaa jäsenyydestä sellaisen henkilön, joka toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti 

tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden 

yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen kansallisen lajiliiton tai 

liikunnan ja urheilun keskusjärjestön sääntöjä ja määräyksiä. Päätös tulee voimaan heti ja sen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille 

kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä voi valittaa päätöstä seuraavaan seuran kokoukseen kirjallisesti 

kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksestä saa myös valittaa urheilun 

oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.  

Erotetulla tai eronneella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.  

 

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT 

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden päättää seuran vuosikokous. 

Seuran hallitus päättää valmennusmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruuden. 

Valmennusmaksua peritään valmennusryhmiin nimetyiltä jäseniltä. Kunniapuheenjohtajat ja 

kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat.  

 

6. SEURAN HALLITUS 

Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Lisäksi valitaan muut 

hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kolme (3) - 

kuusi (6) jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet päättyvät eri 

vuosina toimikausikierron mukaisesti.  

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja varainhoitajan 

(rahastonhoitaja). 

Sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 



Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan tai 

hallituksen muun jäsenen kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kolme (3) 

hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen 

kokousta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 

vähintään kolme (3) sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen velvollisuutena on yhdistyslain 

määräämien tehtävien ohella huolehtia, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset 

toiminnat toteutetaan. 

Hallitus päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien 

esittämisestä.  

 

7. SEURAN KOKOUKSET 

Seuran vuosikokous on pidettävä toimintakauden päätyttyä touko-kesäkuun aikana. Kokouksen 

paikan ja ajan määrää hallitus. Kutsu seuran kokouksiin on julkaistava vähintään 14 päivää ennen 

kokousta seuran verkkosivulla tai sanomalehti-ilmoituksella seuran kokouksen määräämässä 

lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille. 

Vuosikokouksessa käsitellään: 

- kokouksen avaus 

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

- valitaan kokoukselle toimihenkilöt: sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastaja ja kaksi ääntenlaskijaa 

- todetaan: läsnäolijat, äänioikeutetut jäsenet 

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitellään tilintarkastajien 

ja toiminnantarkastajien antama lausunto 

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille 

- esitellään vahvistettavaksi tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio 

- vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma 

- valitaan seuran ja hallituksen puheenjohtaja yhdeksi vuodeksi 

- valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi jäsenten keskuudesta hallitukseen jäsenet 

erovuoroisten tilalle toimikausikierronmukaisesti  

- valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja  

- vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 

- käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten sääntöjen jäljempänä tulevan kohdan mukaisesti 

vireille panemat asiat 



- kokouksen päättäminen. 

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kuukauden 

kuluttua siitä, kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on 

ilmoittamansa asian käsittelyä varten tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen. Seuran, sen 

hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat 

tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. 

Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, 

kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta, 

eikä valtakirjalla saa äänestää. Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, 

mikäli jonkin asian ratkaisemista ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten 

mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen 

puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin.  

 

8. SEURAN TILI- JA TOIMINTAKAUSI SEKÄ NIMENKIRJOITUSOIKEUS 

Seuran toiminta- ja tilikausi on toukokuun 1. päivästä huhtikuun 30. päivään. 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä toisen 

hallituksen jäsenen kanssa. Kun tarvitaan sähköinen allekirjoitus, niin sen voi allekirjoittaa 

puheenjohtaja tai varainhoitaja (rahastonhoitaja) yksin.  

 

9. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä 

alaosastoja ja valita näiden johto- ja toimielimet. 

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotuksen säännöistä esittää 

kokoukselle hallitus. Muutetut säännöt on välittömästi toimitettava patentti- ja 

rekisterihallitukselle hyväksyttäväksi. 

Mikäli seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava seuran kokouksen päätöksen 

mukaisesti seuran toiminta-alueeseen läheisesti liittyvään urheilutoimintaan. Seuran tullessa 

lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Päätös purkamisesta on tehtävä kahdessa 

kokouksessa. 

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain 

määräyksiä. 

 

 

 

 


