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   JUNIORI JOKIPOJAT RY säännöt päivitetty 14.5.2019 
 
 
 
 

1 § Nimi ja kotipaikka  
 
Yhdistyksen nimi on Juniori Jokipojat ry.  
Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu. 
 
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu  
 
Yhdistyksen tarkoituksena on urheiluharrastuksen ja kilpailutoiminnan, erityisesti 
jääkiekkoilun, ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa sekä yhdistyksen 
toimintaan kuuluvien urheilulajien harrastuksen yleinen edistäminen Joensuussa ja 
Joensuun talousalueella.  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee erilaisia harjoitus- ja 
kilpailutilaisuuksia ja järjestää muita samantapaisia urheiluun liittyviä tapahtumia sekä 
harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä.  
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kioski-, kahvio-, baari-, ja 
ravintolaliikettä, kutakin vain yhdessä liikepaikassa, mainostilan myynti-, ja 
vuokraustoimintaa, tarvikevälitystoimintaa jäsenilleen,  
veikkausasiamiestoimintaa, urheilutilojen vuokraustoimintaa sekä alaansa liittyvää 
kurssitoimintaa. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja 
rahankeräystä asianomaisen luvan saatuaan.  
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.  
Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen hyödyn hankkimiseen 
yhdistyksen toimintaan osallistuville eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa 
muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.  
 
3 § Seuran jäsenet  
 
Seuran varsinaisena jäsenenä voi olla luonnollinen henkilö. Kunnia-, kannattaja- ja 
ainaisjäsenenä voi olla myös yhteisö.  
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä täysivaltainen luonnollinen henkilö, joka 
sitoutuu noudattamaan seuran, SJL:n sääntöjä ja määräyksiä sekä sitoutuu 
osallistumaan seuran toimintaan juniorijoukkueiden  
tehtävissä. Seuran jäseneksi liitytään lähettämällä seuran jäsenhakemuslomake 
asianmukaisesti täytettynä seuralle ja maksamalla kulloinkin voimassa oleva 
jäsenmaksu seuran pankkitilille. Seuran varsinaisella jäsenellä tulee olla käytössään 
toimiva sähköpostiosoite muu sähköinen yhteystieto. Seuraan liittyneellä ja  
jäsenmaksunsa suorittaneella täysi-ikäisellä jäsenellä on oikeus osallistua seuran 
kokouksiin täysin oikeuksin ja käyttää niissä äänivaltaansa. Täysi-ikäinen jäsen voi 
toimia seuran joukkueiden joukkueenjohtajana, valmentajana, rahastonhoitajana, 
huoltajana tai muissa vastuuhenkilötehtävissä.  
Seuran junioritoimintaan osallistuva alaikäinen henkilö on seuran juniorijäsen. Henkilö 
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on juniorijäsen, kun hän on liittynyt johonkin seuran juniorijoukkueeseen tai 
harrasteryhmään ja maksanut lisenssimaksun ja jäsenmaksun.  
Seuran 15 vuotta täyttäneillä juniorijäsenillä on oikeus olla mukana seuran 
kokouksissa ja käyttää siellä puheoikeutta, mutta heillä ei ole äänivaltaa kokouksissa 
ennen kuin he ovat täysi-ikäisiä.  
Seuran vuosikokous voi myös päättää, että juniorijoukkueen tai harrasteryhmän 
toimintamaksu sisältää myös juniorijäsenen jäsenmaksun ellei se sisälly 
pelipassimaksuun.  
Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on 
erittäin ansiokkaasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenyys on elinikäinen.  
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana 
ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajuus on elinikäinen.  
Ainaisjäseneksi voi seuran kokous hyväksyä seuran jäsenen, joka on tehnyt seuralle 
huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita huomattavia palveluksia.  
Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai 
oikeuskelpoisen yhteisön, joka on tukenut tai tukee seuran toimintaa merkittävällä 
tavalla ja/tai suorittaa vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. 
Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.  
 
  
4 § Jäsenmaksut  
 
Jäsenmaksu peritään vuosittain ja sen suuruuden ja erääntymisajankohdan päättää 
seuran kevätkokous.  
Seuralla voi olla erisuuruisia jäsenmaksuja juniorijäsenille, aikuisjäsenille, yhteisölle tai 
yhdistyksille.  
Jos jäsenellä on yksi tai useampi jäsenmaksu maksamatta, hänelle ei ole äänioikeutta 
seuran kokouksissa.  
 
5 § Yhdistyksestä eroaminen  
 
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköpostilla tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa 
pöytäkirjaan merkitsemistä varten. 
Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on 
velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta vuodelta ja muut näiden sääntöjen 
edellyttämät velvoitteensa eroonsa saakka.  
Mikäli jäsenmaksu on maksettu etukäteen ennen eroilmoitusta, ei seura ole velvollinen 
palauttamaan maksua osaksikaan.  
Jos jäsenellä on kaksi erääntynyttä jäsenmaksua maksamatta, jäsenen katsotaan 
eronneen seurasta ilman eroilmoitusta. Mikäli seurasta eronnut jäsen liittyy seuraan 
takaisin vuoden kuluessa eron voimaan tulemisesta, on hän velvollinen maksamaan 
myös erohetkellä viimeksi erääntyneen maksamatta olleen  
jäsenmaksun.  
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6 § Jäsenen erottaminen yhdistyksestä  
 
Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka 

- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen  
muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan  
toimii seuran sääntöjen ja tarkoituksen vastaisesti 

- syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan 
- syyllistyy tai on epäiltynä sellaisesta rikoksesta, jonka perusteella jäsenen 

voidaan olettaa olevan sopimaton toimimaan seurassa ja lasten ja nuorten 
harrastustoiminnassa. 

- levittää toistuvasti perättömiä tai loukkaavia ilmaisuja yhdistyksen muista  
jäsenistä, hallinnosta tai henkilökunnasta tai yhteistyötahoista  

- toistuvasti muulla tavoin vakavasti häiritsee yhdistyksen hallinnon tai 
henkilökunnan, joukkueiden tai niiden toimihenkilöiden toimintaa  

- joka muulla toiminnallaan aiheuttaa seuran maineelle ja toiminnalle vähäistä 
suurempaa vahinkoa  

- syyllistyy urheiluhuijaukseen (esimerkiksi kilpailutilan tai -välineiden 
manipulointi, tuloksista etukäteen sopiminen) tai toimii muutoin törkeästi 
vastoin urheilun eettisiä sääntöjä 

- vahingoittaa tai yrittää vahingoittaa tahallisesti toista henkilöä seuraan 
liittyvässä tapahtumassa,  

- anastaa tai vahingoittaa toisen omaisuutta tai sitä yrittää 
- käyttäytyy toistuvasti epäasiallisesti kilpailu- tai harjoitustilanteessa muita 

henkilöitä kohtaan.(mm. törkeä kielenkäyttö tai muu epäasiallinen arvostelu 
muita kohtaan, epärehellisyys) 

 
Erottamisen sijaan henkilölle voidaan antaa seuraamukseksi varoitus, jos rike on 
vähäinen.  
Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin maksamiaan jäsenmaksuja.  
Erottamispäätös tulee voimaan heti ja ellei erotettava jäsen ole ollut itse paikalla 
erottamisesta päättävässä kokouksessa, tulee erottamista koskeva päätös lähettää 
jäsenelle tiedoksi hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen tai muuhun 
varsinaiseen hänen ilmoittamaansa osoitteeseen. Tieto erottamisesta  
katsotaan tulleen erotetun jäsenen tietoon sähköpostikirjeenvaihdolla 
lähettämispäivää seuraavan vuorokauden loppuun mennessä.  
Erotettu jäsen voi 30 päivän kuluessa erottamisestaan vaatia, että erottamisasia on 
käsiteltävä seuran seuraavassa varsinaisessa kokouksessa. Erottamispäätös on 
tällöin väliaikaisesti voimassa seuraavaan seuran vuosikokoukseen saakka. Mikäli 
erottaminen perustuu jäsenmaksujen laiminlyöntiin, ei erottamista tarvitse  
käsitellä vuosikokouksessa. Tällöin jäsen otetaan takaisin seuran jäseneksi, mikäli 
maksamatta olleet jäsenmaksut maksetaan kokonaisuudessaan.  
Hallitus, SJL tai SJL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä 
annettavista rangaistuksista myös SJL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla 
tavalla.  
Erottamispäätös voidaan tehdä myös määräajaksi. 
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7. § Seuran toimintaan osallistumisen rajoittaminen 
 
Sääntöjen 6 § mainituilla perusteilla, erottamisen sijaan voidaan juniorijäsenen 
osallistumisoikeutta seuran toimintaan myös rajoittaa määräajaksi. Toimintaan 
osallistumisen määräaikainen rajoittaminen voidaan tehdä seuran hallituksen, 
valmennuspäällikön, joukkueen vastuuvalmentajan tai muun hallituksen määräämän 
henkilön toimesta. Toimintaan osallistumisen rajoittaminen voi olla kestoltaan enintään 
neljä kuukautta. Valmennuspäällikön, vastuuvalmentajan tai muun tässä kohdassa 
tarkoitetun henkilön määräämä väliaikainen osallistumisoikeuden rajoitus tulee saattaa 
seuran hallituksen tiedoksi vaikka jäsen tyytyisikin seuraamukseen.   
Mikäli jäsen ei hyväksy osallistumisoikeuden määräaikaista rajoittamista, tulee 
seuraukseen johtaneet tapahtumat ja päätös seuran hallituksen tai sen nimeämän 
toimielimen ratkaistavaksi, jonka päätöksen jälkeen jäsen voi saattaa asian seuran 
varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi 6 §:ssä mainituin tavoin.     
Seuran valmennuspäällikkö, joukkueen vastuuvalmentaja tai muu seuran hallituksen 
määräämä henkilö voi antaa jäsenelle myös varoituksen tai muun lievemmän 
seuraamuksen sääntöjen vastaisen toiminnan vuoksi. 
Tässä kohdassa tarkoitettu jäsenen osallistumisoikeuden rajoittaminen ei poista tai 
alenna seuran jäsenyydestä johtuvia maksuvelvoitteita. 
 
 
 
 
8. § Yhdistyksen hallinto  
 
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus.  
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8-12 varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan ja 
muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä puolet tai 
lähinnä puolet on erovuorossa vuosittain. Erovuoroisten tilalle valittavat hallituksen 
jäsenet valitaan pääsääntöisesti kevätkokouksessa, mutta hallitusta voidaan 
täydentää kesken toimikauden tarvittaessa syyskokouksessa tai ylimääräisessä  
kokouksessa.  
Hallitus päättää muun toimintansa organisoitumisesta, vastuualueista ja sekä 
henkilövalinnoista tarkoituksenmukaisella tavalla.  
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan 
kutsumana tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus päättää 
kokousten koollekutsumistavasta järjestäytymisen yhteydessä.  
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen kaikista jäsenistä on läsnä. 
Hallitus voi kokoontua myös sähköisen apuvälineen välityksin tai osa jäsenistä voi 
osallistua kokoukseen sähköisen apuvälineen välityksin ellei puheenjohtaja toisin 
määrää. Hallitus voi tehdä päätöksiä myös sähköisen apuvälineen avustuksella, mikäli 
hallituksen jäsenten kanta on näin helposti saatavilla. 
  
9 § Hallituksen tehtävät  
 
Hallituksen tehtävänä on erityisesti  
1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset tai valvoa niiden toteuttamista.  
2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa.  
3. Vastata SJL ja SJL:n alueellisen piirin sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista 
velvoitteista.  
4. Valita jäsentensä joukosta tarvittavat toimihenkilöt, seuran edustajat Suomen 
Jääkiekkoliiton tai sen piirin tehtäviin, toimielimet ja niiden puheenjohtajat.  
5. Vastata seuran taloudesta.  
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6. Pitää jäsenluetteloa.  
7. Laatia seuran toimintakertomus ja tilinpäätös. 
8. Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten  
9. Luovuttaa tilinpäätösaineisto tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille 
tarkastettaviksi vähintään kuukausi ennen kokousta. 
10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.  
11. Hyväksyä tai valita jäsenistön joukosta yhdistyksen joukkueiden joukkueenjohtajat,  
rahastonhoitajat, valmentajat ja huoltajat.  
12. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja päättää heidän eduistaan.  
13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien  
anomisesta.  
14. Päättää jäsenen mahdollisesta erottamisesta ja/tai päättää jäseniä koskevista  
kurinpitotoimista tai valvoa tällaisen menettelyn sääntöjen mukaisuutta.  
15. Päättää tarvittaessa joukkueiden toimihenkilöille maksettavista korvauksista. Mikäli 
joukkue ei ole esittänyt hallituksen hyväksymää tai muutoin sopivaa ja 
suostumuksensa antanutta jäsentä toimimaan joukkueenjohtajana, rahastonhoitajana, 
valmentajana tai huoltajana, voi hallitus määrätä näihin tehtäviin tarvittavat henkilöt. 
Hallitus päättää tällöin myös joukkueelta perittävästä ylimääräisestä kulukorvauksesta, 
jolla katetaan tässä kohdassa tarkoitettu korvaus.  
16. Valvoa ja johtaa seuran henkilökunnan toimintaa.  
17. Ryhtyä muihin seuran etua vaativiin toimenpiteisiin.  
 
 
10 § Yhdistyksen kokoukset  
 
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään keväällä 31.5. ja syksyllä 30.11 
mennessä.  
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin tai 
julkaistava yhdistyksen internet-sivustolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta.  
Yhdistyksen vuosikokouksissa käsitellään pääsääntöisesti seuraavat asiat:  
 
Kevätkokouksessa  
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  
2. Esitellään päättyneen kauden alustava yhteenveto  
3. Esitellään hallinnon alustava talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä päätetään  
jäsenmaksusta ja seuramaksusta alkavalle kaudelle. Seuramaksulla tarkoitetaan 
pelaajajäsenen maksamaa vuosittaista toimintamaksua. Jäsenmaksu peritään kaikilta 
yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä.  
4. Valitaan puheenjohtaja joka toinen vuosi.  
5. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.  
6. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varamiehet.  
7. Käsitellään muut hallituksen valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat.  
 
Syyskokouksessa  
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
 
2. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien 
lausunto.  
3. Käsitellään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta.  
4. Käsitellään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien 
lausunto 
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilien ja hallinnon osalta.  
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6. vahvistetaan kuluvan kauden tulo- ja menoarvio  
7. Käsitellään muut hallituksen valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat.  
 
Ylimääräinen kokous  
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa 
vaatimuksen esittämisestä ellei sitä voida siirtää vähintään 90 päivän kuluessa 
pidettävään seuran varsinaiseen syys- tai kevätkokoukseen.  
 
Äänestys  
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Päätökset tehdään, 
ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.  
 
 
 
11 § Pöytäkirja  
 
Seuran ja sen hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.  
Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin 
allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.  
Hallituksen ja muiden seuran toimielinten pöytäkirjat tarkistetaan heti tai viimeistään 
seuraavassa kokouksessa ja ne toimitetaan kunkin toimielimen jäsenten tietoon sekä 
seuran ylläpitämään sähköiseen arkistoon.  
Kaikista keskeisistä päätöksistä julkaistaan tiedote seuran internetsivuille kunkin 
toimielimen harkinnan mukaan.  
 
12 § Nimen kirjoittaminen  
 
Seuran nimen voi kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin. 
Lisäksi hallitus voi oikeuttaa muunkin hallituksen jäsenen tai toimihenkilön 
kirjoittamaan yksin seuran nimen.  
 
 
13 § Yhdistyksen toimikausi ja tilikausi  
 
Yhdistyksen toimikausi ja tilikausi on 1.5.- 30.4.  
 
14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  
 
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja purkamisesta päättää yhdistyksen kokous 
vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa 
on mainittava erikseen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Kun 
seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava seuran tarkoitusta edistävään 
toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen 
luovutuksesta huolehtii joko seuran hallitus tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.  

 

 

  


