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Sääntömuutosehdotukset KOPSEn sääntöihin.  

 

Nykyiset säännöt löytyvät https://saannot.kopse.org/ 

1. Säännöissä käytetty termi johtokunta ehdotetaan korvattavan termillä hallitus. 

2. Pykälä 4§ ehdotetaan muutettavaksi muotoon: 

Seuran varsinaisia jäseniä ovat henkilöt, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan seuran, SPL:n alueen ja SPL:n 

sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä, sekä ovat maksaneet seuran osoittaman vuosittaisen 

jäsenmaksun. Varsinainen jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut vuosittaista 

jäsenmaksua laskun eräpäivään mennessä. 

Kunniajäseneksi voidaan seuran hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka 

on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana 

ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. 

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi 

yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön. Seuran varsinaiset ja kannattavat henkilö- ja yhteisöjäsenet 

suorittavat vuosikokouksen määräämän mahdollisen liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun. 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

3. Pykälä 7§ ehdotetaan muutettavaksi muotoon: 

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, 

vuosikokouksen toukokuun 1. päivään mennessä ja syyskokouksen syys-marraskuussa hallituksen 

tarkemmin määräämänä ajankohtana. 

Seuran sääntömääräisiin kokouksiin on ilmoittauduttava kokouskutsussa määriteltävään päivämäärään 

mennessä käyttääkseen äänioikeutta kokouksessa. 

Vuosikokouksessa: 

- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat (2) 

- todetaan kokouksen laillisuus 

- esitetään toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta 

- päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta 

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille 

- päätetään sääntöjen 10 §:n määräämissä rajoissa seuran kokouksen koollekutsumistavasta 

- valitaan tarvittaessa hallituksen varsinaiset ja varajäsenet hallituksesta mahdollisesti eronneiden jäsenten 

tilalle 

- käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat  
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Syyskokouksessa: 

- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat (2) 

- todetaan kokouksen laillisuus 

- määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten liittymismaksun ja jäsenmaksun 

suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 

- valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi 

sekä kaksi  (2) tilintarkastajaa varamiehineen seuraavalle vuodelle 

- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 

- käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat 

4. Pykälä 8§ ehdotetaan muutettavaksi muotoon 

Seuran kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian 

ratkaisemiseksi ei näissä säännöissä toisin säädetä. Vaali- ja suljetussa lippuäänestyksessä äänten mennessä 

tasan ratkaistaan asia arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on 

yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. 

Jokaisella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Alle viisitoista vuotta täyttäneen varsinaisen 

jäsenen äänivaltaa käyttää hänen huoltajansa. 

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Valtakirjalla ei saa 

äänestää. 

5. Pykälä 12§ ehdotetaan muutettavaksi muotoon: 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa 

edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä ensimmäinen 

että toinen varajäsen. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä puolet on aina erovuorossa vuosittain. 

Varajäseniä ei ole nimetty varsinaisille jäsenille. Mikäli varsinainen jäsen ei osallistu kokoukseen, on 

ensimmäisellä varajäsenellä äänioikeus. Mikäli kaksi varsinaista jäsentä ei osallistu kokoukseen, myös 

toisella varajäsenellä on äänioikeus. 

Varajäsenten kausi on kaksi vuotta, mutta ensimmäisellä kerralla toisen varajäsenen kausi on yksi vuosi. 

Varajäsen jatkaa varsinaisen jäsenen kauden loppuun, jos varsinainen jäsen eroaa itse tai erotetaan kesken 

kauden hallituksesta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat 

sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen 

lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.   
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Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 

- toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden 

mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti 

- suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja 

tavoitteiden mukaisesti 

- vahvistaa mahdolliset tehtävänjaot keskuudessaan 

- vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta 

- vastata Suomen Palloliiton ja sen alueiden sääntöjen ja sääntöihin perustuvien ohjeiden seuralle 

asettamista velvoitteista 

- vastata seuran kokousten antamista velvoitteista 

- pitää jäsenluetteloa 

- hoitaa seuran taloutta 

- valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 

- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä 

- luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. 

6. Pykälä 13§ ehdotetaan muutettavaksi muotoon: 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa, jos kokouskutsussa on 

muutosehdotuksesta mainittu ja vähintään kolme neljäs-osaa (3/4) kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä 

muutosehdotusta kannattaa.   


