Page |1

Turun Wushu Kungfu Seuran säännöt
Esitys seuran säännöiksi, esitetään perustamiskokouksessa 29.1.2008, korjattu PRH:n esityksen mukaan
5.8.2008, sääntömuutos 7.2.2010, korjattu PRH:n esityksen mukaan 1.11.2010
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1 § Seuran tunnusmerkit
1. Seuran nimi
Seuran nimi on: Turun Wushu Kungfu Seura ry
Seuran nimen epävirallinen lyhenne on: TWKS Kansainvälisissä yhteyksissä seura voi käyttää
epävirallista, englanninkielistä nimeä: Turku Wushu Kungfu Association.

2. Seuran kotipaikka
Seuran kotipaikka on Turku, toiminta-alueena koko maa sekä tarvittaessa myös ulkomaat.

3. Seuran logo
Seuran logo on loikkaava leijona-symboli, jonka ympärille on kirjoitettu seuran nimi suomeksi sekä
kiinalaisin kirjoitusmerkein.

4. Seuran lippu
Seuran lippuun on painettu seuran logo.

5. Seuran leima
Seuran leima on seuran logo.
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6. Seuran kieli
Seuran virallinen kieli on suomi. Yhteisestä sopimuksesta myös muita kieliä voidaan käyttää
yhdistyksen kokouksessa.

2 § Seuran tarkoitus
1.
2.
3.
4.
5.

Yhteisesti wushuna tunnettujen kiinalaisten taistelu-, itsepuolustus- ja esityslajien, kuten
kungfun, sandan ja taijin harjoitteleminen, kehittäminen ja opitun soveltaminen.
Seuran jäsenten terveyden ja onnellisuuden varjeleminen ja ylläpitäminen.
Ystävyyssuhteiden rakentaminen seuran jäsenten, heidän perheittensä sekä ystäviensä välille
seuran kulttuurisen, sosiaalisen ja urheilullisen toiminnan kautta.
Rasismin vastainen toiminta tietoa levittäen ja kulttuurien välistä kanssakäymistä lisäten.
Ystävyysvuorovaikutuksen edistäminen seuran jäsenten välillä.

3 § Seuran toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Järjestää säännöllisesti kurssitoimintaa jäsenilleen.
Järjestää leirejä ja kilpailuja.
Järjestää kulttuuritilaisuuksia.
Tekee yhteistyötä alansa muiden järjestöjen sekä seurojen kanssa sekä kansallisesti että
kansainvälisesti.
Kerää, välittää ja julkaisee alansa tietoa.
Harjoittaa opetus- ja tiedotustoimintaa ja järjestää esityksiä sekä seminaareja.
Kommunikaatio ja yhteistyö muiden kulttuurillisten, urheilullisten ja sosiaalisten
yhdistysten ja järjestöjen kanssa sekä Suomessa että ulkomailla.
Wushu-kilpailujen järjestäminen sekä kilpailuihin osallistuminen.

4 § Seuran toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi seura voi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kerätä jäsenmaksuja.
Ottaa vastaan lahjoituksia, apurahoja ja testamentteja.
Järjestää maksullisia kursseja.
Harjoittaa julkaisutoimintaa.
Omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää sekä irtainta omaisuutta.
Toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä, rahankeräyksiä sekä huvi-, juhla- ja muita
samantapaisia tilaisuuksia.
Harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy seuran
tarkoituksen toteuttamiseen.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa asianmukaisen luvan.
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5 § Seuran jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja
säännöt. Jäsenyyttä täytyy hakea kirjallisesti seuran hallitukselta. Jokaisella 18-vuotta täyttäneellä
seuran jäsenellä on äänioikeus. Alaikäisellä ei ole äänioikeutta.
Kunniajäseneksi voidaan, hallituksen esityksestä, yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin
seuran varsinaisella jäsenellä, mutta hän on vapaa jäsenmaksuvelvoitteesta.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Seuran jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Seuran hallitus voi erottaa seuran jäsenen jos:
1.
2.
3.
4.

Jäsen on jättänyt erääntyneen kurssi- tai jäsenmaksunsa maksamatta.
Jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut.
Jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa.
Jäsen ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7 § Liittymis‐ ja jäsenmaksu
Seuran jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kurssimaksun
suuruudesta päättää syyskokous.

8 § Seuran hallitus
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, rahastonhoitaja,
sihteeri ja 0-4 muuta jäsentä. Lisäksi valitaan 0-1 varajäsen, joka on äänivaltainen varsinaisen
jäsenen poissa ollessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
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 puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yksityinen henkilö voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.
Päätettäessä merkittävistä rahasummista, varsinaisen kokouksen nimittämä talousneuvosto arvioi
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seuran edun mukaisen toiminnan, jonka suosituksen perusteella hallitus tekee päätöksen.

9 § Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai rahastonhoitaja ja sihteeri yhdessä.

10 § Seuran paikallisseurat
Seura voi perustaa rekisteröimättömiä paikallisten jäsenten muodostamia paikallisseuroja muihin
kaupunkeihin sekä Suomessa että ulkomailla. Paikallisseurat toimivat seuran sääntöjen mukaisesti,
saaden seuralta tiedollista ja opetuksellista apua.

11 § Seuran tilikausi ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Seuran hallitus kerää ja valmistelee koko vuoden tilitapahtumien tiedot ja antaa tilinpäätöksen
viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta seuran toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastajat
antavat raportin seuran hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
Syyskokouksessa valitaan seuraavalle tilikaudelle yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille
varatoiminnantarkastaja(t).

12 § Seuran kokoukset
Seuran hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle.
Seuran varsinainen kokous on kaksi kertaa vuodessa.
Seuran kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä
kirjallisesti seuran hallitukselta ilmoitetun asian käsittelyä varten.
Hallitus on velvollinen järjestämään ylimääräisen kokouksen kolmenkymmenen (30) päivän
kuluessa vaatimuksesta.
Seuran kokouksella on päätösvalta.
Äänestäminen tapahtuu seuran kokouksen yhteisestä sopimuksesta joko avoimena tai suljettuna.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
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13 § Seuran varsinaiset kokoukset
Seuran hallitus kutsuu jäsenet varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen kirjallisesti ja sähköpostilla
vähintään kaksi (2) viikkoa ja seuran purkamisesta päättävään kokoukseen vähintään kolme
kymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kutsussa tulee mainita tulevan kokouksen esityslista, jotta
jäsenet voivat halutessaan harkita esityksiä tai tehdä omia ehdotuksia.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen esityslista
Esitetään seuran edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
sekä muille vastuuvelvollisille.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen esityslista
Vahvistetaan seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-,
jäsen- ja kurssimaksujen suuruudet.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä sihteeri. Lisäksi voidaan valita 0-4
muuta hallituksen jäsentä ja 0-1 varajäsentä.
Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja(t).
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Seuran kokouksessa jokaisella läsnä olevalla 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi (1) ääni.

14 § Seuran sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta voidaan päättää seuran kokouksessa
vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä, mikäli sääntömuutoksesta tai purkamisesta on
ilmoitettu kokouskutsussa.

15 § Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättävässä kokouksessa seuran jäsenet äänestävät kolme selvitysmiestä
huolehtimaan purkamisesta aiheutuvista selvitystoimista. Seuran purkautuessa kaikki seuran
omaisuus luovutetaan Unicefille.

