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1 § Kerhon nimi on Heinolan veteraanikeilaajat. 
Kerho toimii Heinolan keilailuliitto ry:n jaoksena. 
Kotipaikka on Heinolan kaupunki. 
 
2 § Kerhon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää 
hyvää urheilu- ja keilailuhenkeä veteraanien kes-
kuudessa, järjestää jäsenilleen yhteisiä harjoitus-
mahdollisuuksia, keilakilpailuja ja muita yhteisiä ti-
laisuuksia. Kerho pitää myös yhteyttä muiden 
paikkakuntien veteraanikeilaajiin. 
 
3 § Kerhon jäseneksi voi päästä Heinolan Keilailu-
liitto ry:n sekä Itä-Hämeen keilailuliiton toiminta-
alueella asuva keilailua harrastava henkilö, joka on 
täyttänyt tai täyttää kulumassa olevan toiminta-
kauden aikana 60 vuotta. 
 
4 § Kerhon jäsen on velvollinen suorittamaan loka-
kuun 15. päivään mennessä jäsenmaksun, jonka 
suuruus määrätään kerhon vuosikokouksessa. Jos 
jäsen laiminlyö jäsenmaksuvelvollisuutensa, hä-
nen katsotaan eronneen kerhosta. 
 
5 § Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu pu-
heenjohtaja ja neljä jäsentä. Puheenjohtajan toi-
mikausi on kaksi vuotta. Jäsenen toimikausi on 
kaksi vuotta siten, että vuosikokouksessa valitaan 
aina kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle. Hallitus on 
päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet halli-
tuksen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Hallitus va-
litsee sihteerin, taloudenhoitajan ja veteraaniran-
kingin vetäjän. Puheenjohtaja pitää yhteyttä Hei-
nolan Keilailuliitto ry:n kanssa. 
 
6 § Hallituksen tehtäviin kuuluu: 

1. Valvoa kerhon yleisiä taloudellisia asioita. 
2. Kutsua koolle kerhon kokoukset, valmis-

tella niissä käsiteltävät asiat, toteuttaa 
tehdyt päätökset, tehdä toimintaa edistä-
viä aloitteita ja huolehtia kerhon juokse-
vien asioiden hoidosta. 

3. Laatia kerholle toimintasuunnitelma sekä 
valvoa kilpailuja koskevien sääntöjen ja 
määräysten noudattamista. 

4. Valvoa kerhon rahavaroja ja omaisuutta. 
5. Ylläpitää jäsenrekisteriä. 
6. Tarvittaessa ryhtyä kurinpidollisiin toi-

menpiteisiin. 
7. Hyväksyä ja erottaa kerhon jäsenet. 
8. Vastata kilpailutoiminnasta. 
 

7 § Kerhon nimen kirjoittavat hallituksen puheen-
johtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja yksin. 
 
8 § Kerhon toiminta- ja tilikausi alkaa heinäkuun 1. 
päivänä ja päättyy seuraavan kesäkuun 30. päi-
vänä. Kerhon toiminnasta laaditaan toimintaker-
tomus ja tilinpäätös, jotka käsitellään kerhon vuo-
sikokouksessa. 
 
9 § Kerhon kokouksista ja toiminnasta ilmoitetaan 
sähköpostitse kerhon jäsenille ja Heinolan keila-
hallin ”Veteraanit” ilmoitustaululla vähintään viik-
koa ennen kokousta tai tilaisuutta. 
 
10 § Kerhon vuosikokous pidetään syyskuun ai-
kana. Kokouksessa on jokaisella edustajalla yksi 
ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, 
jota enemmän kuin puolet kokoukseen osallistu-
jista on kannattanut. Äänten mennessä tasan rat-
kaisee puheenjohtajan ääni. Henkilövalinnoissa 
äänten mennessä tasan valinta ratkaistaan arvalla. 
Valtakirjojen käyttö ei ole sallittu. 
 
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat: 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 
2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
3. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa. 
4. Todetaan kokouksen laillisuus. 
5. Esitetään kerhon toimintakertomus, tilinpäätös 

sekä toiminnantarkastajan lausunto. 
6. Vahvistetaan tilinpäätös. 
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämi-

sestä asianosaisille. 
8. Valitaan kerhon hallituksen puheenjohtaja, jos 

tämän kaksivuotiskausi on päättymässä, sekä 
erovuoroiset hallituksen jäsenet (2). 

9. Valitaan toiminnantarkastaja (1) ja hänelle vara-
henkilö (1). 

10. Määrätään kerhon jäsen- ja ainaisjäsenmaksun 
suuruus. 

11. Hyväksytään kerhon toimintasuunnitelma 
tulo- ja menoarvioineen alkaneelle toiminta-
kaudelle. 

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat. Asiat, jotka jäsen haluaa vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on toimitettava kirjallisena halli-
tukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen ko-
kousta. 

 
11 § Kerhon ylimääräinen kokous pidetään, jos 
hallitus, Heinolan Keilailuliitto ry tai vähintään 
kahdeksan (8) kerhon jäsenistä sitä kirjallisesti 
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pyytää ilmoittaen samalla ne asiat, jotka kokouk-
sessa halutaan käsiteltäväksi. 
 
12 § Kerhon sääntöjen muuttamisesta ja kerhon 
purkamisesta päätetään yleiskokouksessa ¾ ään-
ten enemmistöllä. Kerhon purkaantuessa varat ja 
omaisuus luovutetaan Heinolan Keilailuliitto ry:lle. 
 
13 § Muilta osin noudatetaan Heinolan Keilailu-
liitto ry:n ja Suomen Keilailuliitto ry:n sääntöjä 
sekä yhdistyslakia. 
 
 
Nämä säännöt on hyväksytty Heinolan Veteraani-
keilaajien varsinaisessa kokouksessa 5.10.2021 ja 
ne tulevat voimaan 1.11.2021. 
 


