
SENIORITEPSILÄISET  RY 

 
 

SÄÄNNÖT 

 

 

 
Nimi ja kotipaikka 

 

1 § Yhdistyksen nimi on Senioritepsiläiset ry. Sen kotipaikka on Turku ja sen toiminta-alue Turun 

kaupunki ympäristöineen. 
 

 

Toiminnan tarkoitus 

 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena  on : 

Seniori-ikäisten jääkiekko- ja  palloilukulttuurin sekä terveysliikunnan ylläpitäminen .  
Seuraperinteiden vaaliminen, kehittäminen ja edistäminen.  

Yhdistys toimii Turun Palloseura ry:n jäsenenä. 

 

 

Toimintamuodot 

 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
1. Tarjoaa jäsenistölleen seniori-ikäisten jääkiekko, jalkapallo ja muuta palloilutoimintaa 

sekä kunto- ja terveysliikunta-, retki-, juhla- ja muita virkistys- ja yhdessäolotilaisuuksia. 

2. Järjestää luento- ja neuvontatilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. 
3. Toimii Turun Palloseura ry:n perinteiden ja seurahengen vaalijana ja aloitteentekijänä. 

 

 

Jäsenet 

 

4 § Yhdistyksen jäseniä ovat 

1. varsinaiset jäsenet 
2. ainaisjäsenet 

3. kannattavat jäsenet sekä 

4. kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet. 

 
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on toiminut aktiivisesti jossakin 

tepsiläisessä jäsenyhdistyksessä tai haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.   

 
Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä seniorihenkilö, joka on pelannut vähintään yhden ottelun 

tepsiläisessä miesten tai naisten jääkiekon, jalkapallon tai muun palloilulajin edustusjouk-

kueessa. 
 

Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen            

tarkoituksen toteuttamiseksi ja suorittaa yhdistyksen voimassa olevan jäsen-maksun 

ennakolta kertasuorituksena 15 toimintavuoden ajalle. 
 
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa 

tukea yhdistyksen toimintaa. 

 
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka erittäin ansiokkaasti on vaikuttanut 

yhdistyksen toiminnan kehittämiseen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ja kunniajä-



 2 

seneksi henkilö, jonka toiminta merkittävällä tavalla on koitunut yhdistyksen tavoitteiden 

hyväksi.  
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. 

 

 
5 § Jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus.  

 

Jäsen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen yhdistykseen liittyessään on 

sitoutunut tai joka on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla, voidaan erottaa jäsenyy-
destä. Erottamispäätöksestä on jäsenellä oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä 

kirjallisen valituksen hallitukselle neljäntoista vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tie-

don saatuaan. 
 

Mikäli yhdistyksen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen kahden toimintakauden 

ajalta, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi. 
 

Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle. 

Eroavan jäsenen on kuitenkin suoritettava alkaneen toimintakauden koko jäsenmaksu. 

 
 

Toiminnan rahoitus  

 

6 § Yhdistys hankkii varoja toimintaansa perimällä jäseniltään jäsen-, peli- ja turnausmaksuja, 

harjoittamalla julkaisutoimintaa, järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä, keräyksiä, juhla- ja muita 

yleisötilaisuuksia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. 

 

 Jäsenmaksusta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kannattaville jäsenille määrätään maksun 

vähimmäismäärä 

 
 Kunniapuheenjohtajilta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

 

 
Toimielimet 

 

7 § Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. 

 

 

Yhdistyksen kokous 

 

8 §   

 Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää sen kokous. Varsinaisia kokouksia pidetään kerran 

vuodessa, vuosikokous viimeistään toimintakauden huhtikuussa. 
 

 Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi 

kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä var-

ten kirjallisesti hallitukselta pyytää. 
 

 Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle 

kuukauden kuluessa siitä, kun 2 momentissa tarkoitettu pyyntö on saapunut hallitukselle. 
 

 

9 §   Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle kirjallisesti, sähköpostilla, 

tekstiviestillä tai julkistettava Turussa ilmestyvässä lehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen 
kokousta.  
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10 § Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheen-

johtajalla ja kunniajäsenellä kullakin yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on puheoikeus yhdis-
tyksen kokouksessa. 

 

 
11 § Milloin jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, tämän 

tulee tehdä siitä kirjallinen esitys hallitukselle vuosikokousta edeltävän helmikuun loppuun 

mennessä.                           

                        
 

12 § Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se 

mielipide, jonka puolesta on annettu enimmät äänet. Äänten mennessä tasan äänestyksen  
tulos tai vaali ratkaistaan arvalla. 

 

 

13 § Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheen-

johtaja. Kokous valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi 

pöytäkirjantarkistajaa. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on kokouksessa todettava 

 sekä hyväksyttävä kokouksen työjärjestys.  
 

 

14 § Yhdistyksen vuosikokouksessa 
Käsitellään hallituksen laatima edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 

kuullaan toiminnantarkastajan laatima kertomus. 

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta. 

Valitaan joka kolmas toimintakausi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi. 

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten 

tilalle. 
Hyväksytään kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma. 

Vahvistetaan varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun 

vähimmäismäärän suuruus. 
Hyväksytään kuluvan toimintakauden talousarvio. 

Päätetään toiminnantarkastajan palkkiosta. 

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen kuluvan 

tilikauden tilejä ja hallintoa.  
Valitaan seuraavan vuosikokoukseen saakka edustajat ja heidän varaedustajansa sellaisten 

yhdistysten kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu. 

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
  

 

Hallitus 
 

15 § Hallitus edustaa yhdistystä sekä käyttää sen toimeenpanovaltaa ja hoitaa yhdistyksen asioita. 

Hallitus päättää yhdistyksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankkimisesta ja luovuttamisesta 

sekä niiden kiinnittämisestä ja panttaamisesta.  
 

 Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksitoista  –  kahdeksantoista jäsentä.   Muiden 

jäsenten kuin puheenjohtajan tulee edustaa kutakin säännöissä nimettyä jaostoa ja toiminta-
ryhmää. Hallitukseen voidaan valita myös asiantuntijajäseniä. Puheenjohtaja ja jäsenet vali-

taan kolmeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Jäsenistä kolmannes on toimintakausittain erovuo-

rossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. 

   

 Hallitus valitsee keskuudestaan toimintakaudeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. 

 Hallitus valitsee yhdistyksen sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
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16 § Hallituksen tehtävänä on erityisesti 

  
1. Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa. 

2. Hoitaa sen omaisuutta ja taloutta sekä huolehtia, että kirjanpito on lainmukainen ja 

varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. 
3. Laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen kokoukselle ehdotukset toimintasuunnitelmaksi, 

talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi. 

4. Valmistella muut yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat. 

5. Esittää Turun Palloseura ry:n hallitukselle yhdistyksen omille jäsenille kohdennettavat 
Turun Palloseura ry:n  huomionosoitukset. 

Päättää hyväksytyn ohjeen mukaisesti yhdistyksen omat huomionosoitukset. 

6. Huolehtia yhteydenpidosta jäseniin, toisiin yhdistyksiin ja Turun Palloseura ry:een. 
7. Vastata siitä, että toiminta tapahtuu lain sekä näiden sääntöjen mukaisesti. 

 

Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokouksille. 
 

 

17 §  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. 

Kutsu on toimitettava kirjallisesti, sähköpostilla tai tekstiviestillä vähintään viikkoa ennen 
kokousta kullekin hallituksen jäsenelle.  

  

 Kokous on päätösvaltainen, jos kokouksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa 
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. 

 

 Hallitus on lisäksi kutsuttava välittömästi koolle, jos vähintään puolet sen jäsenistä sitä 

ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää puheenjohtajalta tai hänen ollessa 
estynyt varapuheenjohtajalta. 

 

 Puheenjohtajan ollessa estynyt johtaa puhetta hallituksen kokouksessa varapuheenjohtaja. 
 

 Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu enimmät 

äänet. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee 
päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. 

 

 Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja 

sihteerin allekirjoitettava sekä kahden siihen tehtävän valitun läsnä olleen jäsenen tai kokouk-
sen itsensä tarkastettava. 

 

 
Jaostot  

 

18 § Yhdistyksessä on ikämiesjalkapallojaosto, konkarisalibandyjaosto,  perinnejaosto,  seniori-
jääkiekkojaosto, TPS Naisjaosto sekä Upland –toimintaryhmä ja  jäsentapahtumien toimin-

taryhmä. 

Yhdístyksessä voi olla myös muita toimintaryhmiä, joiden tarkoituksena on hallituksen tukena 

edistää yhdistyksen toimintaa. 
 

Kullakin jaostolla on johtoryhmä, johon kuuluu puheenjohtaja sekä viisi - kaksitoista jäsentä, 

jotka yhdistyksen hallitus nimeää. Toimintaryhmällä on yhdistyksen hallituksen nimeämä 
vetäjä. 

 

Jaostot ja toimintaryhmät  laativat itselleen  toimintaohjeet, jotka yhdistyksen hallitus vahvis-

taa, sekä valitsevat  muut toimihenkilöt, joista on tehtävä ilmoitus yhdistyksen hallitukselle. 
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 Jaostojen ja toimintaryhmien  toiminta ja talous sisältyvät yhdistyksen toimintasuunnitelmaan 

ja talousarvioon sekä toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen. 
 Jaostojen ja toimintaryhmien omien pankkitilien tilinkäyttöoikeudet päättää yhdistyksen 

hallitus. 

Mikäli toimintaryhmä on kahden viimeisen toimintakauden aikana ollut erittäin aktiivinen, voi  
yhdistyksen hallitus toimintaryhmän omasta esityksestä nimetä toimintaryhmän jaostoksi. 

 

 

Valmistelu- ja toimielimet 

 

19§ Hallitus voi asioiden valmistelua ja toiminnan toteuttamista varten asettaa valiokuntia , 

toimikuntia, työryhmiä tai muita tarpeellisiksi katsomiaan valmistelu- ja toimintaelimiä. 
 Valmisteluelinten kokouksista pidetään tarvittaessa pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on toimitettava 

hallitukselle. Hallituksen puheenjohtajalla ja sihteerillä on valmisteluelinten kokouksissa 

läsnäolo- ja puheoikeus. 
 

 

Erinäisiä määräyksiä 

 
20 § Yhdistyksen kielenä on suomi. 

 

 

21 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen  varapuheen-

johtaja yhdessä sihteerin kanssa.   

 

 
22 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

 

 Yhdistyksen tilinpäätösasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta 
ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava yhdistyksen hallitukselle kirjallinen 

toiminnantarkastuskertomus kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

  
 

23 § Turun Palloseura ry:n puheenjohtajalla ja sihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen ja 

hallituksen kokouksissa. 

 

 

24 § Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös on pätevä vain, jos vähintään 

kolme neljäsosaa annetuista äänistä on sitä kannattanut.  
 

 

25 § Jos yhdistys on päättänyt purkautua tai se lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jäänet varat 
yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti rekisteröidylle yhdistykselle, joka 

edistää jääkiekko- tai palloilutoimintaa Turun alueella. 

 Yhdistyksen arkisto luovutetaan Turun Maakunta-arkistoon. 

 
 

26 § Saavutetut jäsenedut säilyvät. 

 
 

 


