
 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Blue Rings ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää 

epävirallista nimeä Blue Rings Association. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusulan kunta. 

Yhdistyksen toiminta- alue on Uudenmaan kunnat. Seuran kieli on suomi.  

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu  

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota ensisijaisesti kasvattajaseurojen jäsenille 

mahdollisuus kilpa- tai huippu-urheiluun.  

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tarjoamalla jäsenilleen  

- kilpailutoimintaa 

- koulutustoimintaa 

- valmennus- ja harjoitustoimintaa  

- nuorisotoimintaa  

- tiedotus- ja suhdetoimintaa  

- kuntoliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan lisätä 

liikuntaharrastusta 

- toimimalla yhteistyössä toiminta-alueen viranomaisten ja valtakunnallisen lajiliiton 

kanssa  

- harjoittamalla julkaisutoimintaa  

- ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa 

varten tarpeellisia kiinteistöjä  

- hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi - järjestämällä huvi- ja 

tanssitilaisuuksia  

- järjestämällä keräyksiä ja arpajaisia  



- harjoittamalla kustannustoimintaa  

- harjoittamalla majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä  

- välittämällä jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita.  

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.  

Yhdistyksen toiminnalla edistetään liikunnan ja urheilun harrastamista, terveitä 

elämäntapoja, yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta ja osallistamista. 

Yhdistyksen toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun 

pelin periaatteet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys. 

Yhdistys ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan 

antidopingsäännöstöön 

3 § Liittojäsenyys  

Yhdistys on valtakunnallisen lajiliiton jäsen ja mukana liiton alueen 

toiminnassa. Valtakunnallisen liiton jäsenenä yhdistys noudattaa liiton 

sääntöjä ja määräyksiä.  

4 § Jäsenet  

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy 

yhdistyksen ja liiton tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta 

yhdistyksen hallitus. Kannatusjäseneksi voi liittyä, yksityinen henkilö tai 

oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee seuran toimintaa maksamalla vuotuisen tai 

kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannatusyhteisöllä on puhe- mutta ei 

äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää 

jäsenluetteloa.  

5 § Eroaminen yhdistyksestä  

Eroilmoitus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroamisesta 

voidaan ilmoittaa myös hallituksen kokouksessa. Eroaminen on merkittävä pöytäkirjaan. 

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Eroava on velvollinen 

maksamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan tili- 

ja toimintakauden loppuun asti, ellei pelaaja- tai toimihenkilösopimuksessa ole muita 

vaatimuksia.  



 

6 § Erottaminen yhdistyksestä  

 

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka 

 - laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen 

 - rikkoo olennaisesti seuran sääntöjä tai 

tarkoitusta  

- rikkoo liiton sääntöjä 

- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen 

vastaisesti.  

Erotetulla on oikeus hakea muutosta päätökseen yhdistyksen hallitukselta. 

Muutoksenhaku on esitettävä kirjallisesti hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen 

erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on 

kutsuttava koolle kokous vähintään 30 päivän kuluessa muutoksenhaun saatuaan. 

Ellei muutoksenhakua esitetä edellä mainitussa ajassa, erottamispäätös astuu 

voimaan hallituksen kokouksen vahvistettua erottamispäätöksen. Maksettuja 

maksuja ei palauteta erotetulle. Yhdistyksellä on oikeus periä erohetkeen asti 

aiheutuneet maksut.  

7 § Maksut  

Jäseniltä veloitettavien liittymis- jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen 

suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Muista maksuista päättää 

yhdistyksen hallitus. 

 

8 § Yhdistyksen varsinainen kokous  

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain touko-heinäkuussa. Kokouksen paikan ja 

tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen 

kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta - sähköposti-

ilmoituksena tai seuran kotisivuilla. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua 

hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun 

teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.  

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä 

jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, 

kannatusyhteisöjäseniä lukuun ottamatta, yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi 

tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on enemmistö kannattanut. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 



arpa.  

Kaikissa kokouksissa äänestetään vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä. Yksi 

henkilö voi äänestä vain yhdellä valtakirjalla mahdollisen oman äänioikeutensa 

lisäksi.  

9 § Vuosikokous  

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. kokouksen avaus  

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4. hyväksytään kokouksen esityslista  

5. päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena  

6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto  

7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruus  

 

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 6-9 hallituksen jäsentä 

 

10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja  

 

11. valitaan edustajat liiton vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet 

henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin  

 

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

 

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, 



että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  

10 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous  

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi 

tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt 

hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, 

jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään 

kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla 

esityksen.  

11 § Kokousmenettelyt  

Yhdistyksen, sen hallituksen ja muiden toimielinten kokouksista on pidettävä 

pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat allekirjoittavat kokouksen 

puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa 

kokouksessa.  

12 § Hallitus  

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja 

ja 6-9 jäsentä, joista kaksi (2) pyritään valitsemaan kustakin kasvattajaseurasta. Jos 

hallituksen jäsen kesken toimikauden estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran 

kokous hänen sijaansa toisen, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Jos eronnut jäsen on ollut 

kasvattajaseurasta, pyritään hänen tilalleen valitsemaan uusi jäsen samasta seurasta. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat 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 vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla 

ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 

kuitenkin arpa.  

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:  

1. suunnitella ja kehittää seuran ja kasvattajaseurojen kokonaistoimintaa sekä johtaa 

seuran toimintaa seuran ja kasvattajaseurojen tarkoituksien ja tavoitteiden mukaisesti  

2. vahvistaa tehtävänjaot keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimielimet toteuttamaan 



niille määrättyjä, hallitukselle vastuullisia tehtäviä  

3. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta  

4. hoitaa seuran taloutta  

5. hoitaa seuran tiedotustoimintaa jäsenistölle ja kasvattajaseuroille  

6. valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän 

eduistaan  

7. päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien 

esittämisestä  

8. ryhtyä kaikkiin muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.  

 

13 § Tilikausi  

Seuran toiminta- ja tilikausi on 1.5-

30.4.  

 

 

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi 

yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai jonkun hallituksen määräämän hallituksen 

jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.  

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen purkautuessa 

on sen varat jaettava kasvattajaseuroille purkamisesta päättävän kokouksen 

määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi jaetaan sen varat samalla tavoin.  

16 § Muut säännökset  



Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevia 

yhdistyslain määräyksiä.  


