
Helsingin M-TEAM RY 
SÄÄNNÖT 

 
1. NIMI JA KOTIPAIKKA 
 Yhdistyksen nimi on Helsingin M-Team ja kotipaikkakunta Helsinki. 
 
2. TARKOITUS JA TOIMINTA 

Yhdistyksen tarkoituksena on urheiluharrastuksen ja urheilukilpailutoiminnan 
edistäminen jäsentensä keskuudessa. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, kilpailuja, 
koulutuksia, juhlia ja huvitilaisuuksia sekä harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä.  
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa lahjoituksia ja testamentteja, 
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta, 
osakkeita ja osuuksia sekä toimeenpanna arpajaisia tai rahankeräyksiä. 
 
Yhdistys voi harjoittaa välittömästi toimintansa tarkoitukseen liittyvää tai 
taloudellisesti vähäarvoista elinkeino toimintaa. 

 
3. JÄSENET 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka sitoutuu maksamaan 
yhdistyksen kokouksen jäsenluokittain määräämän jäsenmaksun. Hallitus 
hyväksyy jäsenet. 
 
Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, tiimijäseniä tai kannatusjäseniä. 
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä sekä luonnollinen henkilö että 
oikeuskelpoinen yhteisö. Seuran jäseniksi voivat liittyä valmentajat ja 
joukkueen toimihenkilöt, joiden jäsenluokka on tiimijäsenyys.  
 
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä sekä niiden järjestöjen 
sääntöjä, joiden jäsenenä seura on. Jäsen sitoutuu myös noudattamaan 
urheilun eettisiä periaatteita. 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisesta 
yhdistyksen kokouksessa. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on 
tehty. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden 
sääntöjen edellyttämät velvollisuudet pelikauden loppuun asti. Pelikausi on 
1.7.-31.5. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen  
a) on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä 
sitoutunut; 
b) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 
vahingoittanut yhdistystä; tai c) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä 
mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 
Jäsen katsotaan eronneeksi seurasta, jos jäsen ei ole maksanut 
jäsenmaksuaan kuuden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. 



 
 
4. HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 
puheenjohtaja ja 4-6 muuta jäsentä.  
 
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Muiden hallituksen 
jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että kaksi jäsentä on kerrallaan 
erovuorossa. Edellä vuodella tarkoitetaan vuosikokousten välistä aikaa. 
 
Mikäli puheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta, hänen 
tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Asiat ratkaistaan 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan 
mielipide ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla tai 
varapuheenjohtajalla tai seuran toiminnanjohtajalla.  

 
6. TILIT 

Yhdistyksen tilikausi on heinäkuun 1. päivän ja kesäkuun 30. päivän välinen 
aika. 

  
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on 
annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. 
Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

 
7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle. Kokouskutsu on julkaistava 
seuran verkkosivuilla tai lähetettävä kirjallisena kullekin jäsenelle viimeistään 
seitsemän päivää ennen kokousta. 

 
8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä 
päivänä elo-marraskuussa. 

  
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun  
a) yhdistyksen kokous niin päättää; 
b) hallitus katsoo siihen olevan aihetta; tai  



c) vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 
 
Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä 
seuran varsinaisella jäsenellä ja tiimijäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla on 
yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen 
kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. 
 
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, 
jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Henkilövaaleissa tasatulos 
ratkaistaan arvalla. 

 
9. VUOSIKOKOUS 
 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
  1) Avataan kokous. 

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 tilintarkastajien 
lausunto. 
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä. 
7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 
jäsenmaksujen suuruudet. 
8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuorossa 
olevien tilalle. 
9) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

  
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, tästä on ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kokousta.  

 
10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkaminen on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 
äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat lasten ja nuorten 
urheilutoiminnan tukemiseen purkamisesta päättävän kokouksen 
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat 
samaan tarkoitukseen. 


