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KORIKOBRAT LAPUA RY 

SÄÄNNÖT 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Korikobrat Lapua ry, ja sen kotipaikka on Lapua. 
 

2. Tarkoitus ja toiminta 

Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää koripalloharrastusta ja -osaamista ja lajin asemaa jouk-
kueurheilulajien joukossa. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
- järjestää ohjattuja koripalloharjoituksia, koripallo-otteluita ja muita vastaavia koripalloasiaa 

edistäviä tilaisuuksia, 
- hankkii ja kehittää koripallossa tarvittavia välineitä ja olosuhteita, 
- tukee neuvonnalla ja asiantuntevaa valmennusta järjestämällä koripalloharrastusta tavoitteena 

koripallon pelaaminen sekä nuoriso- että aikuisten sarjoissa mahdollisimman korkealla tasolla, 
- kasvattaa uusia huippukoripalloilijoita. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys toimeenpanee rahankeräyksiä ja arpajaisia, tekee sponsorointi-
sopimuksia, sekä voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta. 
 

3. Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituk-
sen ja sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä. 
 
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka ha-
luaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
 
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
 
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on 
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 
 
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua seuran 
puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. 
 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen-
johtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero kat-
sotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan 
maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintavuoden loppuun 
asti. 
 
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kolme kuukautta sitten erään-
tyneen jäsenmaksun maksamatta. 
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Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin 
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yh-
distystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 

5. Jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erik-
seen kummallekin jäsenryhmälle päättää kevätkokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat 
vapautetut jäsenmaksusta. 
 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 
muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta, ja puolet varsinaisista jäse-
nistä on kevätkokouksessa aina erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistaan arval-
la. 
 
Hallituksen toimikausi alkaa vaalin jälkeisen toimintavuoden alusta. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan sihteerin, rahaston-
hoitajan ja muut tarpeelliset 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 puolet sen jäsenistä ja lisäksi jompikumpi puheenjohtajista on läs-
nä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen-
johtajan ääni, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. 
 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahaston-
hoitaja, kukin yksin. 
 

8. Tilikausi sekä toiminnantarkastus 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan kalenterivuoden 
kesäkuun 30. päivänä. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkas-
tajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 
 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään touko-
kesäkuussa ja syyskokous syys-lokakuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuoro-
kauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
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Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajä-
senellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin ar-
pa. 
 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen varsinainen ja ylimääräinen kokous koolle vähintään 7 vuo-
rokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla tai seuran kotisivuilla tai yhdistyksen ko-
tipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää halli-
tus. 
 

11. Syys- ja kevätkokous 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
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. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet 
7. hallituksen jäsenten määrä 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa 
9. valitaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle 
10. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja  
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltä-
väksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisäl-
lyttää kokouskutsuun. 
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12. 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 pur-
kamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään 
sen varat samaan tarkoitukseen. 
 

 

Lapualla 25.10.2017 

 

Korikobrat Lapua ry 
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