
 
P E R U S T A M I S S O P I M U S 

 
 
Me allekirjoittaneet perustamme täten yhdistyksen nimeltä Partiopoi-
kalippukunta Kalevan Karhujen Äitikerho, ilmoitamme rupeavamme sen 
jäseniksi ja hyväksymme sille seuraavat säännöt: 
 

1 § 
Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Kalevan Karhujen Äitikerho 
ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. 
 

2 § 
Yhdistyksen tarkoituksena on taloudellista tukea antaen edesauttaa 
sitä kasvatustoimintaa, jota em. lippukunnan toimesta tehdään Tampe-
reen Kalevan kaupunginosan poikien parissa. 
 

3 §. 
Tarkoituksen toteuttamiseksi kerho järjestää myyjäisiä, arpajaisia, 
illanviettoja ja ostaa teatterinäytöksiä jälleenmyyntiä varten. 
 

4 §. 
Kerhon jäseneksi voi liittyä jokainen Partiopoikalippukunta Kalevan 
Karhujen jäsenen äiti, joka haluaa olla edistämässä kerhon tarkoi-
tusta ja jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy. 
Johtokunta on yhdistyslain 11 §:ssä mainituin edellytyksin oikeutet-
tu erottamaan jäsenen kerhosta. Erottamispäätöksestä voidaan valit-
taa  
kerhon kokoukselle, ja on valitus jätettävä kirjallisesti kerhon 
johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedoksisaami-
sesta. 
 

5 §. 
Kerhon jäsenet ovat kaikki varsinaisia jäseniä. Kerho ei kutsu 
kunniajäseninä. 
Kerhon jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.  
Kerhon kokouksissa on kaikilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus.  
 

6 §. 
Kerhon hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerral-
laan valittu puheenjohtaja ja viisi kahdeksi vuodeksi valittua jä-
sentä, joista kaksi tai kolme eroaa vuosittain, ensi kerran arvan 
perusteella. 
Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjoh-
taja ja vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.  
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleis-
sa arpa. 
 

7 §. 
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan 
varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut 
tarpeellisiksi katsomansa virkailijat. 
Juoksevien asioiden hoitoa varten voi johtokunta asettaa keskuudes-
taan työvaliokunnan, jonka tehtävät määrää johtokunta. 



 
8 §. 

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja 
kukin erikseen. 
 

9 §. 
Kerhon hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa 
vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. 
 

10 §. 
Kerhon toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosiker-
tomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa en-
nen vuosikokousta. 
 

11 § 
Kerhon vuosikokous pidetään helmikuussa johtokunnan lähemmin määrää-
mänä aikana. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen 
tarpeelliseksi tai vähintään viisi kerhon jäsentä sitä johtokunnalta 
kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten.  
Kerhon kokoukset kutsutaan koolle vähintään viisi päivää ennen koko-
usta ilmoituksella Tampereen kaupungissa ilmestyvässä Aamulehdessä 
ja Kansanlehdessä.  
 

12 §. 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
 
1. Valitaan kokouksella puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytä-
kirjantarkistajaa;  
 
2. esitetään kerhon vuosikertomus;  
 
3. esitetään kerhon tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä pääte-
tään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 
johtokunnalle ja rahastonhoitajalle;  
 
4. hyväksytään tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten;  
 
5. valitaan johtokunnan puheenjohtaja;  
 
6. valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle,  
 
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä kulu-
van vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan.  
 
8. päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista 
ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 §:n ja yhdistyslain 14 §:n mää-
räykset.  
 

13 §. 
Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltä-
viksi, ei kuitenkaan päätettäviksi.  
Jos jäsen haluaa jonkin asian kerhon kokouksessa päätettäväksi, teh-
köön siitä kirjallisen esityksen johtokunnalle niin hyvissä ajoin 
ennen kokousta, että johtokunta ehtii antaa siitä lausuntonsa. 



 
14 §. 

Päätökset kerhon kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enem-
mistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 15 ja 16 pykälissä 
mainituista asioista. 
 

15 §. 
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kerhon kokouksessa, jos muutosehdo-
tuksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähin-
tään 3/4 annetuista äänistä. 
 

16 § 
Päätös kerhon purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden 
väliajoin pidetyssä kerhon kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmis-
töllä.  
Jos kerho purkautuu, on sen varat käytettävä kerhon tarkoitusta 
palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen 
päätöksen mukaan.  
 

Tampereella 12 päivänä kesäkuuta 1968. 
 
 

 


