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PARRU RY:N SÄÄNNÖT 

(y-tunnus 1084638-4) 
 

 

I NIMI, TARKOITUS, KOTIPAIKKA JA KIELI 

 

1 § 

 

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan seuraksi, nimi on Parru ry. Seura on perustettu 1.4.1972. 

Seuran kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Seuran kieli on suomi. 

 

 

2 § 

 

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta toiminta-alueellaan, Lappeenrannan teknillisessä 

korkeakoulussa opiskelevien tai siellä töissä olevien tai siihen läheisesti sidoksissa olevien ihmisten 

keskuudessa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto- tai 

kilpaurheilua.  

 

Seura pyrkii toiminta-alueellaan liikuntatoimen kehittämiseen, tarpeellisten harjoitusvälineiden ja 

harjoitustilojen hankkimiseen, varaamiseen ja hoitamiseen sekä muiden liikuntaharrastusta edistävien 

edellytysten luomiseen. 

 

 

3 § 

 

Seura toteuttaa tarkoitustaan tarjoamalla jäsenilleen urheilu-, koulutus- ja tiedotustoimintaa, sekä 

välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita. 

 

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia 

kiinteistöjä. 

 

Seura hankkii varoja toimintaansa varten tekemällä talkootöitä, järjestämällä rahankeräyksiä, 

arpajaisia, juhlia, urheilukilpailuja ja -tapahtumia sekä tekemällä alaansa koskevia julkaisuja. 
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II SEURAN JÄSENET 

 

4 § 

 

Seuran jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, ainaisjäsenet, kunniajäsenet, kunniapuheenjohtajat ja 

kannatusjäsenet.  

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hallitukselle osoitetun kirjallisen tai suullisen anomuksen 

perusteella hyväksyä hyvämaineinen Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun läsnä- tai 

poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija tai siellä työskentelevä henkilö. Liittymällä seuraan jäsen 

sitoutuu edistämään seuran tarkoitusperiä. 

 

Varsinaisen jäsenen on erottava seurasta valmistumisvuoden lopussa tai hänen lopettaessaan 

opiskelunsa Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa tai hänen työsuhteensa loppuessa 

Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa.  

 

Ainaisjäseneksi voi seuran hallitus nimittää varsinaisen jäsenen, jos hän 

 

- on ollut jäsenenä 10 vuotta tai 

- on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia 

 

Ainaisjäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen. 

 

Seura voi kutsua kunniapuheenjohtajiksi ja kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erityisen 

tarmokkaasti tehneet työtä seuran hyväksi tai edistäneet seuran toimintaa. Ehdotuksen 

kunniapuheenjohtajan tai -jäsenen kutsumiseksi voi tehdä vain seuran yksimielinen hallitus ja 

päätöksen tekee seuran kokous. Kunniapuheenjohtajan ja -jäsenen hyväksymiseen tarvitaan 2/3 

annetuista äänistä. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain seuran puheenjohtajana toiminutta 

henkilöä. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen on vapautettu jäsenmaksuista. Kunniapuheenjohtajan ja -

jäsenen arvo on elinikäinen.  

 

Kannatusjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä luonnollisen tai juridisen henkilön, joka sitoutuu 

suorittamaan kannatusjäsenmaksun. 
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Varsinaisella jäsenellä ja ainaisjäsenellä on läsnäolo- ja puhe- sekä äänioikeus seuran kokouksissa. 

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus seuran 

kokouksissa.  

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

 

5 § 

 

Seuran jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun 

ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen 

edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintavuoden loppuun asti.  

 

 

6 § 

 

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka 

 

- laiminlyö velvoitteensa seuraa kohtaan tai 

- toimii seuran sääntöjen vastaisesti tai 

- on haitaksi seuran toiminnalle tai maineelle 

 

Ennen kuin erottamisasiassa tehdään päätös, jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen.  
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Erotetulla on oikeus vedota seuran kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti seuran hallitukselle 

14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran 

kokous 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta sääntöjen mukaisesti esitetä, tulee 

erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan seurasta 

erotetuksi vasta, kun seuran kokous on erottamisen vahvistanut. 

 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

 

 

7 § 

 

Varsinaiset ja kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kertaalleen liittymismaksun sekä 

vuosittaisen jäsen- tai kannatusjäsenmaksun, joiden suuruuden määrää seuran syyskokous.  

 

 

III SEURAN KOKOUKSET 

 

8 § 

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja 

syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.  

 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 

kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta, ilmoittamaansa asiaa varten 

pyytää. Kokous on kutsuttava koolle 14 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.  

 

Asioita, joita seuran jäsenet haluavat seuran kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäviksi, on tehtävä 

hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 21 päivää ennen kokousta.  
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Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on tehtävä vähintään 7 päivää ennen kokousta 

 

- ilmoittamalla siitä seuran virallisella ilmoitustaululla tai 

- ilmoittamalla kirjallisesti kullekin jäsenelle 

 

 

9 § 

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin 

 

- toimintakertomus 

- tilikertomus 

- tilintarkastuskertomus 

- tilinpäätöksen hyväksyminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 

 

Syyskokouksessa käsitellään ainakin 

 

- seuran liittymis- ja jäsenmaksu sekä kannatusjäsenmaksu seuraavaksi toimintavuodeksi 

- talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi 

- valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi 

- päätetään seuran hallituksen koko ja valitaan seuran hallituksen jäsenet 

- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat 

- päätetään seuran virallisen ilmoitustaulun paikka 

- todetaan mitkä lajit ovat seuran ohjelmassa seuraavana toimintavuotena 

 

Ellei säännöissä toisin mainita, tehdään päätökset seuran kokouksissa yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaistaan seuran kokouksen päätökseksi tuleva kanta arvalla.  

 

Seuran kokouksessa ensimmäistä kertaan käsittelyssä oleva asia pannaan pöydälle, mikäli kymmenen 

(10) kokouksessa läsnäolevaa äänivaltaista seuran jäsentä sitä vaatii, ellei kokous 3/4 äänten 

enemmistöllä julista asiaa kiireelliseksi.  
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IV SEURAN ASIOIDEN HOITO 

 

10 § 

 

Seuran toiminnasta huolehtii ja sitä johtaa seuran syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen 

kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valitut puheenjohtaja ja 4-7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan 

seuran varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. 

 

Hallitus voi nimittää avukseen lajivastaavan hoitamaan seuran ohjelmassa olevan lajin asioita. Hallitus 

voi niin ikään nimittää avukseen projektiryhmiä edistämään seuran tarkoitusperien toteutumista. 

 

Hallituksen velvollisuutena on 

 

- johtaa ja kehittää seuran toimintaa niin, että seuran toiminnan tarkoitus tulisi 

mahdollisimman hyvin toteutetuksi 

- vastata siitä, että seura toimii Suomen lakien ja asetusten mukaisesti 

- noudattaa seuran kokouksen päätöksiä, milloin ne eivät ole ristiriidassa Suomen lakien tai 

asetusten tai näiden sääntöjen kanssa 

- päättää seuran ohjelmassa olevat lajit 

- kutsua koolle seuran kokoukset 

- pitää mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan riittävää yhteyttä Lappeenrannan teknilliseen 

korkeakouluun, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ylioppilaskuntaan, 

Lappeenrannan kaupunkiin ja muihin seuran toimintaan läheisesti liittyviin yhteisöihin ja 

sidosryhmiin. 

 

Seuran hallituksen kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Seuran hallituksen 

kokouksissa puhetta johtaa puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ei ole paikalla tai on estynyt, johtaa 

puhetta seuran varapuheenjohtaja.  

 

Seuran hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kaikille sen jäsenille on kokouksesta tiedotettu ja jos 

läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan 

luettuna. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet 

jakaantuvat tasan, niin ratkaisee asian kokouksen puheenjohtajan kanta. Vaaleissa äänten jakautuessa 

tasan ratkaisee arpa.    
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Seuran kokous voi erottaa hallituksen tai sen jäsenen kesken toimikauden, mutta tällöin on 

erottamisesta kokouskutsussa mainittava. Seuran kokous voi myös pyynnöstä myöntää eron 

hallitukselle tai sen jäsenelle. 

 

Jos hallitus kesken toimikauttaan eroaa tai erotetaan tehtävästään, hoitaa se välttämättömät 

hallitukselle kuuluvat tehtävät siihen asti, kunnes uusi hallitus on seuran kokouksessa valittu.  

 

Jos hallituksen jäsen kesken toimikauttaan eroaa tai erotetaan tehtävästään, voi seuran kokous 

tarvittaessa täydentää hallitusta. 

 

 

11 § 

 

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

 

Hallituksen tulee jättää tilit tilintarkastajille tarkistettaviksi vähintään 21 päivää ennen seuran 

kevätkokousta. 

 

 

12 § 

 

Seuran nimen kirjoittavat yhdessä kaksi seuran hallituksen jäsentä, joista ainakin toinen on hallituksen 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

 

 

13 § 

 

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään 14 päivän 

välein pidettävässä seuran kokouksessa, joissa molemmissa päätöksen on saatava 3/4 annetuista 

äänistä.  
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V SEURAN PURKAMINEN 

 

14 § 

 

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään 14 päivän välein 

pidettävässä seuran kokouksessa, joissa molemmissa päätöksen on saatava 3/4 annetuista äänistä. 

 

 

15 § 

 

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta 

edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. 

 

 

16 § 

 

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan Suomen lakeja ja asetuksia. 

 

 

 

 

 

 


