
Cheer Stars ry  

16.06.2017 Voimassaolevat säännöt  

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA  
Yhdistyksen nimi on Cheer Stars ry ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki.  
 
2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU  
Yhdistyksen tarkoituksena on cheerleading-toiminnan edistäminen sekä kilpailu- ja 
nuorisoliikunnan kehittäminen Kuopiossa ja sen lähialueilla.  
 
Tässä pykälässä mainittua tarkoitusta yhdistys pyrkii toteuttamaan  
1. Järjestämällä cheerleading-harrastus- ja kilpailutoimintaa Kuopion ja sen lähikuntien lapsille ja 
nuorille,  
2. Edistämällä kuopiolaista cheerleadingtoimintaa tekemällä lajia tunnetuksi Kuopiossa ja sen 
lähialueilla,  
3. Toimimalla yhteistyössä Suomessa ja ulkomailla toimivien cheerleadingyhteisöjen kanssa,  
4. Edistämällä cheerleading-toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä 
tarjoamalla heille positiivisia liikuntakokemuksia ja heidän kansainvälistymistään osallistumalla 
cheerleading-tapahtumiin kansainvälisellä tasolla  
5. Kehittämällä valmentajien ja harrastajien osaamista osallistumalla Suomen Cheerleadingliiton 
sekä muiden liikuntayhteisöjen koulutuksiin ja kilpailuihin sekä Suomessa että ulkomailla.  
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta 
omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanee asianomaisen luvan 
saatuaan maksullisia huvitilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.  
 
3§ JÄSENET  
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä cheerleading-toimintaa harrastavat yksityiset 
henkilöt. Jäsen on hyväksytty seuraan, kun hän on maksanut liittymismaksun. . Uuden jäsenen 
katsotaan jäseneksi liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä sääntöjä sekä yhdistyksen 
johtoelinten määräyksiä, suorittamaan vuosittaiset jäsenmaksut ja vastaamaan muista yhdistyksen 
näiden sääntöjen mukaan asettamista velvoitteista. Liittymis-, , jäsen- a kausimaksun suuruuden 
määrää yhdistyksen syyskokous vuodeksi kerrallaan.  
 
Kannattajajäseniä voivat olla kaikki yksityiset henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka 
haluavat parantaa yhdistyksen toimintamahdollisuuksia Kuopiossa. Kannattajajäsenillä ei ole 
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, mutta kylläkin läsnäolo- ja puheoikeus. Kannattajajäsenten 
jäsenmaksusta päättää yhdistyksen syyskokous vuodeksi kerrallaan.  
 
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniksi tai kunniapuheenjohtajiksi henkilöitä, jotka ovat 
toiminnallaan erikoisessa määrin edistäneet yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. He eivät ole 
jäsenmaksuvelvollisia eikä heillä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, mutta kylläkin läsnäolo- 
ja puheoikeus.  
 
Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä lainmukaisen ilmoituksen. Eroaminen astuu voimaan 
välittömästi eroamisilmoituksen tekemisestä. Jäsen on velvollinen suorittamaan ne maksut, jotka 
ovat jo erääntyneet tai joihin on määrätyksi ajaksi sitouduttu.  
 
Jäsentä, joka ei noudata näitä sääntöjä tai yhdistyksen johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä tai 
muulla tavoin toimii yhdistykselle haittaa tuottavasti, voi yhdistyksen hallitus rangaista sen jälkeen, 
kun asianomaiselle on annettu tilaisuus selityksen antamiseen määräajan kuluessa:  
- Kirjallisella tai julkisella muistutuksella tai varoituksella.  
- Yhdistyksestä erottamisella määräajaksi tai kokonaan.  
 



Rangaistu voi yhden (1) kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan jättää asian 
yhdistyksen kokouksen päätettäväksi jättämällä e. ajassa kirjallisen valituskirjelmän yhdistyksen 
hallitukselle ja vaatimalla asian esilleottoa yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.  
Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt kuluvan 
vuoden jäsenmaksun maksamatta kahden kuukauden kuluttua sen erääntymisestä.  
 
4§ HALLITUS  
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 
vähintään neljä (4) sekä enintään (8) varsinaista jäsentä.  
 
Hallituksen toimikausi on yksi toimintavuosi (tammikuu- joulukuu). Puheenjohtajan toimikausi on 
kaksi toimintavuotta.  
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä 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. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 
arpa.  
 
5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN  
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja kahdella hallituksen keskuudestaan 
valitsemalla jäsenellä, kullakin yksin.  
 
6§ TILI JA NIIDEN TARKASTUS  
Yhdistyksen tilikausi on 1.1-31.12. kuten myös yhdistyksen toimintavuosi.  
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
toiminnantarkastajille viimeistään 21 päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee 
antaa kirjallinen tarkastuslausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.  
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajien toimikausi on sama kuin yhdistyksen toimintavuosi. Syyskokous 
valitsee yhdistykselle kaksi (2) toiminnantarkastajaa.  
 
7§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET  
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Varsinaisen kokouksen kokouskutsu annetaan 
tiedoksi viimeistään 21 päivää ennen kokousta edellisen syyskokouksen määräämällä tavalla 
sähköisesti.  
 
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain marras-joulukuussa, kevätkokous huhti-toukokuussa  
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 
sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle 
viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä samalla tavalla ja samassa 
ajassa kuin vuosikokous.  
 
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on kokouksissa puhe-, läsnäolo- ja äänioikeus. Alle 12-vuotiailla 
jäsenillä ei ole äänioikeutta. Yli 12-vuotias jäsen voi halutessaan luovuttaa valtakirjalla oman puhe-
, läsnäolo- ja äänioikeutensa huoltajalleen. Kokoukseen osallistuvilla tarkkailijoilla on läsnäolo- ja 
puheoikeus.  



 
Yhdistyksen kokouksissa päätökseen vaaditaan ehdoton ääntenenemmistö. Äänten mennessä 
tasan vaaleissa päätös arvotaan. Muissa tapauksissa tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama 
mielipide.  
 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
- annetaan selostus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimintavuodelta,  
- vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.  
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
- käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle,  
- päätetään liittymis-, jäsen-, kausi- ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta seuraavalle 
toimintavuodelle,  
- päätetään puheenjohtajalle ja hallitukselle maksettavista palkkioista ja korvauksista,  
- valitaan puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa ko. vuonna,  
- valitaan hallituksen muut jäsenet, valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa seuraavalle 
toimintavuodelle,  
- keskustellaan yhdistyksen toiminnasta ja talouden suuntaviivoista seuraavalle toimintavuodelle,  
- päätetään siitä miten seuraava kokous kutsutaan koolle,  
- käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat.  
 
Jäsenen kirjallisesta vaatimuksesta on vuosikokouksen esityslistalle merkittävä asia, jonka jäsen 
haluaa saada yhdistyksen kokouksen käsittelyyn, edellyttäen, että tämä esitys on jätetty 
yhdistyksen hallitukselle viimeistään 21 vrk ennen kokousta ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n 
määräykset.  
 
8§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN  
Yhdistyksen kokous päättää vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä 
yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 
käytetään varat samaan tarkoitukseen. 

 


