
OULUN K-SENIORIKERHO RY  SÄÄNNÖT.   Rek.nro 159981  

1.  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Oulun K-seniorikerho ry josta jäljempänä käytetään nimeä kerho. 

Kotipaikka on Oulu. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Kerhon tarkoituksena on edistää jäsentensä yhteistoimintaa ja – henkeä, parantaa heidän 

fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä edistää näin jäsentensä vapaa-ajan 

harrastusmahdollisuuksia ja elämän laatua. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho: 

- kutsuu koolle tapaamisia ja luentoja 

- järjestää käyntejä teatteri-, kulttuuri, urheilutilaisuuksiin ym. 

- järjestää keskustelutilaisuuksia ja juhlia 

- järjestää kuntoiluun liittyviä tapahtumia 

- järjestää koulutustapahtumia tai kursseja 

- järjestää jäsenilleen tutustumis- tai lomamatkoja kotimaahan ja ulkomaan kohteisiin 

- toimii yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaan ottaa avustuksia ja lahjoituksia, sekä 

testamentteja, panna toimeen arpajaisia, myyjäisiä, huvitilaisuuksia sekä omistaa kiinteää 

ja irtainta omaisuutta, saatuaan niihin ensin asianomaisen viranomaisen luvan. 

3. Jäsenet 

Kerhon jäseneksi voi liittyä kaikki eläkkeellä olevat K-kauppiaat, keskolaiset keskon 

tytäryhtiöläiset  ja keskoon yrittäjäsuhteessa olleet henkilöt  puolisoineen. Erityistapauksessa 

kerhon jäseneksi voidaan kutsua k-kaupan henkilökuntaan kuulunut eläkeläinen puolisoineen. 

Jäsenyyden myöntää kerhon hallitus. Kerhon jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan 

jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset henkilö- ja yhteystiedot: 

Nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti ja puhelinyhteystiedot. Jäsenkortiksi hyväksytään 

pankkisiirto, jolla kulloinkin voimassa oleva jäsenmaksu on suoritettu. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

 Jäsenellä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta kerhon kokouksessa, merkittäväksi eropyyntö 

pöytäkirjaan. Kerhon jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa kerhosta, jos hän on 

laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymistä lukien taikka 

jos toiminnallaan kerhossa tai sen ulkopuolella estää kerhon päämäärien toteuttamista taikka 

vahingoittaa sen mainetta. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen 

päätös kerhon kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 

kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän 

ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä 

kerhon kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen 

puheenjohtajalle on tehty. 

5. Jäsenmaksu  

 Kerhon jäseniltä peritään vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu. Jäsenmaksu on 

suoritettava vuosikokouksen määräämänä aikana. 



6. Kerhon kokoukset 

 Kerhon vuosikokouksia pidetään kaksi (2) 

 Syyskokous pidetään marraskuussa.  

Kokouksessa valitaan tulevalle vuodelle. 

- puheenjohtaja  

- Kuusi (6) hallituksen jäsentä, joista valitaan varapuheenjohtaja sekä heille varahenkilöt (6) 

- toiminnan tarkastaja ja hänelle varahenkilö 

- päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle ja maksuaika. 

- hallituksen laatima toiminta suunnitelma seuraavalle vuodelle 

- talousarvio seuraavalle vuodelle 

- valitaan tarpeelliseksi katsottavat toimielimet hoitamaan eri alojen tehtäviä 

- käsitellään muut hallituksen tai kerhon jäsenten kokoukselle esittämät asiat 

Kevätkokous pidetään maaliskuussa, siinä käsitellään seuraavat asiat: 

- esitetään kerhon vuosikertomus, tilit ja tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 

- vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä kaudelta 

- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä 

joihin kerhon hallinto ja toiminnantarkastajan lausunto antavat aihetta. 

- Käsitellään muut hallituksen ja kerhon jäsenten esittämät asiat. 

Ylimääräinen kokous 

Kerhon ylimääräinen pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 

kymmenesosa  (1/10) kerhon jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 

vaatii  

Kerhon kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 

7.  Kerhon kokouskutsut 

Kerhon jäsenet kutsutaan kokoukseen kirjeellä tai sähköpostilla tai tekstiviestillä. 

Hallituksen on kutsuttava kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. 

8. Hallitus 

 Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, kuusi 

varsinaista jäsentä (6) jäsentä, joista vuosikokous valitsee varapuheenjohtajan sekä (6 ) kuusi 

varajäsentä hallitukselle. 

- Hallituksen jäsenen ja varajäsenen  toimikausi on kolme (3) tulevaa  kalenterivuotta, alkaen 

valintaa seuraavan vuoden alusta. 

- Vuosittain on erovuorossa on kaksi (2) hallituksen jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.1.kerralla 

hallitus arpoo olevan hallituksen ja varajäsenten  erovuoroisuusjärjestyksen.   

- Sama henkilö voidaan valita uudelleen, puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, hallituksen 

jäseneksi tai varajäseneksi kun edellisestä jäsenyydestä on kulunut (1) vuosi. 

- Hallitus valitsee sihteerin ja rahaston hoitajan 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 sen jäsenistä neljä ( 4 ), puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokousta johtavan puheenjohtajan ääni, 

vaaleissa arpa. 

 

9. Kerhon nimenkirjoittaminen 

 Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin. 

10. Tilikausi ja toiminnantarkastus 

 Kerhon tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 

toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan  

tulee antaa hallitukselle lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

11. Kerhon raha-asioiden hoito 

Kerhon raha-asiat hoidetaan yksinomaan pankin kautta. 

12. Sääntöjen muuttaminen ja kerhon purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja kerhon toiminnan purkamisesta on tehtävä kerhon 

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

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta. 

Kerhon purkautuessa jäljellä olevat varat luovutetaan Vähittäiskaupan 

ammattikasvatussäätiön Oulun aluerahastoon. 

 

Sääntömuutos ( 8 pykälä  hallitus ) käsitelty ja hyväksytty  vuosikokouksessa  1.12.2017 

        

  


