Suomen Valmentajat ry:n säännöt
1§ Yhdistyksen nimi on Suomen Valmentajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja
toimialueena Suomi.
2§ Yhdistyksen tarkoituksena on - suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilun edistäminen - kohottaa
jäsenkuntansa sosiaalista asemaa sekä edistää sen oikeusturvaa – edistää ja tukea sekä
valmentajien ammatillista että järjestöjen valmentajakoulutusta sekä niihin liittyvää jatko- ja
täydennyskoulutusta - tukea urheilun tieteellistä tutkimusta –edistää jäsenkuntansa
kansainvälistymistä ja suvaitsevaisuutta.
3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys –edistää ja vaalii valmentajan ammattitaitoa ja työn
arvostusta –järjestää koulutusta ja opintomatkoja jäsenistölle - harjoittaa voittoa tavoittelematta
näyttely-, julkaisu- ja kustannustoimintaa - tekee esityksiä, joiden tarkoituksena on suomalaisen
urheilun ja sen kulttuuriperinteen vaaliminen, turvaaminen ja tehostaminen.
Yhdistys on oikeutettu toimintansa ylläpitämiseksi hankkimaan ja omistamaan toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja
ja avustuksia sekä tekemään yhteistyösopimuksia, järjestämään luvan saatuaan arpajaisia,
veikkausasiamies- ja bingotoimintaa, kioskikauppaa, ravintola- ja majoitusliikettä sekä
varainhankintaa.
Samoin yhdistys voi harjoittaa voittoa tavoittelematta urheilu- ja liikuntavälineiden välitystä
jäsenilleen. Yhdistys perii yhdistyksen vuosikokouksen päättämän liittymis-, jäsen- ja
yhteisöjäsenmaksun.
Yhdistys voi perustaa rahastoja sekä jakaa apurahoja tai muulla tavoin huomioida ansioituneita
henkilöitä yhdistyksen kokouksen päätöksellä määrättävin perustein.
4§ Yhdistyksen jäsenet voivat olla joko varsinaisia jäseniä tai yhteisöjäseniä. Yhdistyksen
varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan vain anomuksen tehneitä ja jäsenehdot täyttäviä henkilöitä.
Jäsenyyden ja jäsenehdot hyväksyy hallitus. Jäsenten on hyväksyttävä ja sitouduttava
noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja sen toimielinten tekemiä päätöksiä. Yhdistys voi kutsua
kunniajäseneksi ansioituneen varsinaisen jäsenen. Kunniajäsenen nimeämisestä päättää
yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.
Yhdistyksellä voi olla myös yhteisöjäseniä. Kullakin yhteisöjäsenellä, jäsenmäärästä
riippumatta, on yhdistyksen kokouksissa vain yksi ääni. Yhteisöjäsenellä on varsinaisen
jäsenen edut ja velvollisuudet.
Mikäli yhdistyksen jäsen ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai toimielinten päätöksiä tai maksa
jäsenmaksuja vuosikokouksen määräämänä ajankohtana, jäsen voidaan hallituksen
päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätös on aina annettava kyseiselle jäsenelle
kirjallisena. Jäsen on oikeutettu valittamaan päätöksestä yhdistyksen kokoukselle viimeistään
neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Mikäli
erottamispäätöksestä ei valiteta määräajan kuluessa, se astuu voimaan valittamiselle asetetun
määräajan umpeuduttua.
5§ Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi
kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdesta seitsemään (2-7) muuta jäsentä. Ensimmäisenä
toimintavuonna erovuoroiset arvotaan.
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Puheenjohtajan toimikausi on aina kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja sihteerin, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat virkailijat. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.
6§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja hallituksen valitsema toiminnanjohtaja yksin tai
varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.
7§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarpeellisine asiakirjoineen on
toimitettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
8§ Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa
ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus.
Kevätkokouksessa käsitellään;
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d)
ääntenlaskijat
3. Todetaan a) läsnäolijat b) äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään
tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
7. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten 9 § mukaisesti vireille panemat asiat
8. Kokouksen päättäminen
Syyskokouksessa käsitellään;
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d)
ääntenlaskijat
3. Todetaan a) läsnäolijat b) äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi a) toimintasuunnitelma b) talousarvio
6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi yhdistykselle puheenjohtaja
7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten
tilalle (puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain)
8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, yhteisöjäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus sekä
maksujen ajankohdat
10. Muut hallituksen esittämät asiat tai jäsenten näiden sääntöjen 9 §:n mukaisesti vireille
panemat asiat
11. Kokouksen päättäminen
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
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9§ Kutsu varsinaiseen kokoukseen on toimitettava varsinaisten jäsenten sekä yhteisöjäsenten
tiedoksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, kirjeitse tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen
omassa lehdessä. Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo
sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kolmasosa (1/3) yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kutsu ylimääräisiin kokouksiin, jotka on kutsuttava koolle
yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, annetaan tiedoksi jäsenistölle kaksi
(2) viikkoa ennen kokousta samalla tavoin kuin varsinainen kokouskutsukin.
10§ Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous kahdenkolmasosan (2/3) äänten
enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutosesityksestä.
Yhdistyksen purkamisesta päättää varsinainen kokous kahdenkolmasosan (2/3) äänten
enemmistöllä. Ehdotus toiminnan lopettamisesta on jätettävähallitukselle kaksi (2) kuukautta
ennen varsinaista kokousta ja se on tällöin mainittava kokouskutsussa.
11§ Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen purkamisesta päättävän
kokouksen päätösten mukaisesti näiden sääntöjen 2§:ssä mainittujen tarkoituksien
edistämiseen.
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