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SAVO-KAINUUN K-SENIORIKERHON 
SÄÄNNÖT 
 
 1. Kerhon nimi on Savo-Kainuun K-seniorikerho ja sen kotipaikka on 
  Kuopio. 
 
 2. Kerhon tarkoituksena on pitää jäsenistönsä aktiivisena henkisesti ja 
  fyysisesti järjestämällä jäsenmaksunsa maksaneille virkistystoimintaa 
  sekä yhteisiä retkiä koti- ja ulkomaille. 
 
 3. Kerhon jäseniksi voivat liittyä kaikki eläkkeellä olevat K-kauppiaat 
  puolisoineen ja Keskon eläkeläiset puolisoineen. 
  Kerhon jäseneksi katsotaan K-kauppias, joka on jäänyt eläkkeelle  
  K-kauppiaan toimestaan ja keskolaiseksi eläkeläiseksi henkilö, joka on 
  jäänyt eläkkeelle Kesko konsernista. 
  Tulkintapauksissa jäsenyyden ratkaisee kerhon johtokunta. 
  Kerhon jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi ja yhteystiedot kirjataan 
  jäsenluetteloon. 
   
 4. Kerhon jäseniltä peritään syyskokouksen määräämä jäsenmaksu 
  Jäsenmaksu on suoritettava johtokunnan määräämänä aikana. 
  Jäsenen puolison/elämänkumppanin jäsenmaksu on vapaaehtoinen. 
  Puoliso/elämänkumppani voi halutessaan maksaa kannatusmaksun, 
  joka on samansuuruinen kuin varsinaisella jäsenellä. 
 
 5. Kerhon jäsen on oikeutettu eroamaan kerhosta kolmen (3) kuukauden 
  kuluttua siitä lukien, kun hän on ilmoittanut eroamisestaan kirjallisesti 
  kerhon johtokunnalle, puheenjohtajalle tai suullisesti kerhon kokoukses- 
  sa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
  Kerhon jäsen voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa kerhosta, jos 
  hän on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen toistuvasti. 
  Ennen lopullista erottamispäätöstä jäsentä muistutetaan vielä kirjeellä 

jäsenmaksun laiminlyönnistä.  Jos jäsen muistutuksen jälkeen 
kohtuullisessa ajassa suorittaa jäsenmaksunsa, jäsenyys jatkuu 
normaalisti. 

 
6. Kerhon asioita hoitaa syyskokouksessa valittu johtokunta. Kokous 

valitsee puheenjohtajan, sihteerin ja kuusi johtokunnan jäsentä kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan ja enintään kolme kertaa (3 x 3 = 9 vuotta). Mikäli 
syyskokouksessa ei saada valittua puheenjohtajaa, johtokunta valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan kolmivuotiskaudeksi. Johtokunnan 
jäsenistä kolme (3) on erovuorossa vuosittain.       
Johtokuntaan tulee kuulua kolme (3) jäsentä Kainuusta. 
Varapuheenjohtajan johtokunta valitsee keskuudestaan.                       
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

                                           ja neljä (4) jäsentä on paikalla. 



 
 7. Kerhon nimen kirjoittaa kerhon puheenjohtaja ja sihteeri kumpikin  
  yksin. 
 
 8. Vuosikokouksia pidetään kaksi. 
  Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. 
  Kokouksessa valitaan tulevalle vuodelle puheenjohtaja, kolme (3) 
  jäsentä johtokuntaan erovuorossa olevien tilalle, toiminnantarkastaja 
  ja hänelle varahenkilö sekä määrätään jäsenmaksun suuruus. 
  Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen, 2 kautta maksimi. 
  Kokoukselle esitetään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja 
  talousarvio seuraavalle vuodelle. 
  Käsitellään muut johtokunnan ja kerhon jäsenten esittämät asiat. 
 
  Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. 
  Kokouksessa esitetään kerhon toimintakertomus, tilit ja toiminnantar- 
  kastajan lausunto. 
  Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä kaudelta ja päätetään tili- ja vastuu- 
  vapauden myöntämisestä johtokunnalle tai niistä toimenpiteistä, joihin 
  kerhon johtokunta ja toiminnantarkastajan lausunto ehkä antavat aihetta. 
  Käsitellään muut johtokunnan ja kerhon jäsenten esittämät asiat. 
 
 9. Kerhon jäsenet kutsutaan kokouksiin kirjeellä. 
 
 10. Kerhon tilivuosi on kalenterivuosi. 
 
 11. Jäsen/kannatusmaksuina, lahjoituksina tai muulla tavoin kertyvät tulonsa 
  kerho käyttää toimintansa rahoittamiseen sekä jäsentensä virkistys- 
  ja harrastustoimintaa. 
  Johtokunta huolehtii kerhon toiminnasta ja juhlien sekä retkien järjes- 
  tämisestä. 
 
    
 12. Kerhotoiminnan mahdollisesti loppuessa, jäljellä olevat varat luovute- 
  taan Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiön Itä-Suomen aluerahas- 
  toon. 
 
 13. Muutoin kerhotoiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain 
  säännöksiä.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 


