
HÄMEEN POLKUJUOKSUN TUKI -YHDISTYS 

SÄÄNNÖT 

 

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Hämeen polkujuoksun tuki ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. 

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA  

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja levittää polkujuoksuharrastusta Kanta-Hämeen alueella, 
kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja 
pysyvää harrastusta polkujuoksuun. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia Kanta-Hämeen metsiä ja 
luontoa harjoitteluympäristönä sekä tiedottaa muille lajin harrastajille maakunnan 
harjoitteluolosuhteista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

• järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia 
• toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia.  
• myöntää avustuksia polkujuoksutapahtumien ja niihin liittyvien oheistapahtumien 

järjestämiseen ja toimeenpanemiseen Kanta-Hämeessä 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan 
asianmukaisen luvan. 

 

3§ JÄSENET 

Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.  Jäseneksi ottamisesta 

päättää yhdistyksen hallitus.  

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous yhdistyksen 

hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksessä tai 

muutoin edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen on 

vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.  

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen vuosikokouksessa. Jäsen, joka toimii vastoin 

yhdistyksen tarkoitusta tai muutoin rikkoo näitä sääntöjä, voidaan erottaa hallituksen päätöksellä.  

Hallituksen päätökseen tyytymätön jäsen voi saattaa erottamisensa yhdistyksen vuosikokouksen 

päätettäväksi, jolloin kokous ratkaisee asian 2/3-enemmistöllä.  



Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta 

viimeisen kalenterivuoden ajalta. 

 

4§ JÄSENMAKSU 

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. 

 

5§ YHDISTYKSEN HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 

muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen 

aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 

ulkopuoleltaan 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 

mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

 6§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 

rahastonhoitaja, kukin yksin. 

 

7§ TILIKAUSI 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 

8§ YHDISTYKSEN KOKOUS 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuu-

marraskuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen 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. 

 

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 

kokousta sähköpostitse. 



10§ YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja 

varatilintarkastajaa 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun. 

 

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 

vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 

mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa 

käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän 

kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan 

tarkoitukseen. 


