
 

 

Northern Lights Cheerleading NLC ry 

 

 

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 
 

 

 

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli  

 

Yhdistyksen nimi on NORTHERN LIGHTS CHEERLEADING – NLC ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun 

kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Oulu lähiympäristöineen. Yhdistys on perustettu marraskuun 22. 

päivänä 2016 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. 

 

2 § Seuran tarkoitus  

 

Seuran tarkoituksena on edistää cheerleading- ja tanssiharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että 

mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja 

tarpeittensa mukaisesti.  

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen  

 

Tarkoitustaan seura toteuttaa:  

 

1. Tarjoamalla jäsenilleen:  

 - kunto- ja terveysliikuntaa  

 - kilpailutoimintaa  

 - harjoitus- ja valmennustoimintaa  

 - ohjaustoimintaa  

 - koulutustoimintaa  

 - nuorisotoimintaa  

 - liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille 

ihmisille  

 - muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä 

 toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia  

 - tiedotus- ja suhdetoimintaa  

 

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden 

yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten 

harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen sekä muiden edellytysten luomiseen.  

 

3. Huolehtimalla julkaisu- ja tiedotustoiminnasta. 

 

4. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja 

ympäristön kestävää kehitystä.  

 



5. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia 

kiinteistöjä.  

 

6. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja cheerleading-tilaisuuksia, 

keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa 

sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa. 

 

7. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja 

ympäristön kestävää kehitystä. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi  

 

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,  

- hankkia ja omistaa irtainta omaisuutta hankkia, omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta  

- myydä mainostilaa mm. yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa, painotuotteissa, kilpailuasuissa, 

kotisivuilla sekä  

- hankkia varoja järjestäen huvi- ja urheilutilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia,  

- omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja 

ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa. 

 

4 § Seuran jäsenyys  

 

Seura on Suomen Cheerleadingliitto ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n jäsen, joiden sääntöjä ja 

määräyksiä seura noudattaa. Suomen Cheerleadingliitto ry rekisteröidystä yhdistyksestä käytetään näissä 

säännöissä lyhennettä SCL ry ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry rekisteröidystä yhdistyksestö lyhennettä 

PoPLi ry. Muista jäsenyyksistä päättää yhdistyksen johtokunta. 

 

5 § Seuran jäsenet  

 

Seuran jäseniksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SCL:on sekä PoPLi:n 

sääntöjä ja päätöksiä sekä maksaa yhdistyksen jäsenmaksun vuosittain. Jäsenmaksun suuruuden päättää 

yhdistyksen syyskokous vuodeksi kerrallaan. 

 

Kannattajajäseniä voivat olla kaikki yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka haluavat 

parantaa seuran toimintamahdollisuuksia ja jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai 

kertaluontoisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran 

kokouksissa. Kannattajajäsenten jäsenmaksusta päättää yhdistyksen syyskokous vuodeksi kerrallaan.  

 

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on 

huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi 

voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. 

Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniksi tai 

kunniapuheenjohtajiksi henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan edistäneet yhdistyksen tarkoitusperien 

toteuttamista. He eivät ole jäsenmaksuvelvollisia. 

 

 

 

 

 



6 § Seurasta eroaminen  

 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle 

taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan 

tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut 

näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.  

 

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen  

 

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt  edellisenä kalenterivuonna 

erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.  

 

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet  

 

Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, joka 

ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai toiminnan 

perustaa tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita tai jos yhdistyslain mukainen 

erottamisperuste on olemassa. Yhdistyksen johtokunta voi myös päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi 

seura toiminnasta. 

 

Ennen erottamista, määräaikaista sulkemista seuran toiminnasta, kilpailuoikeuden menettämistä, sakkoa 

tai varoitusta jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta 

jättäminen. 

 

Jäsenellä, joka ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan kahden kuukauden kuluttua niiden 

erääntymisestä ei ole äänioikeutta seuran kokouksessa.  

 

Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT 

ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä, kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen 

Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja yhdistyksen jäsenelle niistä määrättävät 

seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.  

 

Päätös yhdistyksestä erottamisesta tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi 

(5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty vastaanottajalle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole 

oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. Yhdistyksen johtokunta voi katsoa jäsenen 

eronneeksi yhdistyksestä, ellei tämä ole maksanut jäsenmaksua vuodessa siitä, kun se on erääntynyt 

maksettavaksi.  

 

Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat 

noudattamaan lautakunnan päätöksiä. 
 

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle 

lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle. Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:  

- Urheilulle vieraiden aineiden käyttö en alkoholin vaikutuksen alaisena  

- Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa tai muu sääntökikkailu  

- Urheiluhuijaus – välineiden manipulointi  

- Vedonlyönti  

- Lahjonta 

- Sukupuolinen häirintä  



Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus 

sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden 

toimintakielto. Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimistoa ja niiden yhteydessä annettavista 

rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Kansallinen 

lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle 

dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa 

antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. 

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös 

on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan 

maksuja.  

 

9 § Liittymis- ja jäsenmaksut  

 

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta 

päättää seuran syyskokous. Kunniajäseniltä tai kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.  

 

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset  

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja 

syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.  Kutsu 

varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran 

virallisella ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella sekä seuran internet-sivuilla.  

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 

aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista  jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti 

ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle viimeistään kahden (2) kuukauden 

kuluttua vaatimuksen esittämisestä samalla tavalla ja samassa ajassa kuin syys- ja kevätkokous.  

 

11 § Kevät- ja syyskokous  

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

 

1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.  

2. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta seuraavaksi toimintavuodeksi.  

3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jos tämä on erovuorossa ko. vuonna.  

4. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle.  

5. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavalle toimintavuodelle.  

6. Keskustellaan yhdistyksen toiminnasta ja talouden suuntaviivoista seuraavaksi toimintavuodeksi.  

7. Käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat.  

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

 

1. Annetaan selostus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimintavuodelta.   

2. Vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös.  

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.  

4. Käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat.  

 

Asioita, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle 

kirjallinen esitys viimeistään 21 päivää ennen kokousta.  



12 § Pöytäkirja  

 

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten 

pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkistajien 

tarkistettava. Johtokunnan, jaostojen ja työryhmien pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

13 § Äänestys  

 

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei 

näissä säännöissä toisin määrätä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla, muissa 

asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan 

vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.  

 

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä on yksi 

ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.  

 

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä, kannatusjäsenillä, johtokunnan puheenjohtajalla, 

yhdistyksen johtokunnan jäsenillä sekä mahdollisten toimikuntien ja valiokuntien jäsenillä on kokouksissa 

vain puheoikeus.  

 

14 § Seuran hallinto  

 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 

vähintään neljä (4) tai enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. 

 

Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta siten, että puolet johtokunnan jäsenistä on 

kerrallaan erovuorossa. 

 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan sihteerin, 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 

katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenisä sitä vaatii. 

 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

 Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:  

1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset  

2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa  

3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät ja niiden puheenjohtajat  

4. Vastata seuran taloudesta  

5. Pitää jäsenluetteloa  

6. Tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten  

7. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa  

8. Hyväksyä ja erottaa jäsenet ja päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista  

9. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.  



10. Huolehtia Pohjois-Pohjanmaan liikunta ry:n ja SCL:n sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista 

velvoitteista.  

11. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.  

12. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.  

13. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.  

14. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään 3 viikkoa ennen kevätkokousta.  

 

15 § Tilivuosi  

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille 

viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 

tilintarkastuslausuntonsa johtokunnalle viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.  

 

Yhdistyksen tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Syyskokous valitsee yhdistykselle kaksi (2) 

tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. 

 

16 § Nimenkirjoittajat  

 

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin tai kahdella (2) johtokunnan jäsenellä yhdessä. 

Johtokunta voi määrätä toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. 

 

17 § Jaostot  

 

Seura voi jakaa toimintaansa jaostoihin toiminnan ja tarkoituksen mukaan. Jaostot voivat päättää sisäisestä 

toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.  

 

18 § Sääntöjen muuttaminen  

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 

annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.  

 

19 § Seuran purkaminen  

 

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista 

äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.  

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 

purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään 

varat samaan tarkoitukseen. 


