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SÄÄNNÖT 
 
Nimi ja kotipaikka 
1 § Yhdistyksen nimi on Turun Palloseura ry.  Sen kotipaikka on Turku ja sen 

toiminta-alue Turun kaupunki ympäristöineen. 
 
Toiminnan tarkoitus 
2 § Yhdistys on toiminta-alueellaan toimivien jäsenyhdistystensä 

keskusyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on jalkapallo-, jääkiekko-, 
salibandy, keilailu- tai muun palloilukulttuurin ja harrastuksen edistäminen 
ja kehittäminen sekä niiden elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden 
varmistaminen. Toiminta-alueellaan yhdistys toimii jäsenyhdistysten 
kokoojana ja yhdyssiteenä sekä jäsentensä sidosryhmätoiminnan edistäjänä 
vaalien TPS-perinteitä ja seurahenkeä.  

 
Toimintamuodot 
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

1. Vaalii perinteitä ja seurahenkeä.  
2. Harjoittaa ja tukee tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa. 
3. On yhteistoiminnassa viranomaisten sekä sellaisten kotimaisten ja 

ulkomaisten tahojen kanssa, joiden toiminta koituu yhdistyksen 
hyödyksi. 

4. Pyrkii muillakin vastaavilla tavoilla toteuttamaan toiminta-ajatustaan. 
 
Jäsenet 
4 §  Yhdistyksen jäseniä ovat 

1. Varsinaiset jäsenet 
2. Ainaisjäsenet 
3. Kannattavat jäsenet 
4. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen 
tarkoituksen, toiminnan laadun sekä toimintamuodot hyväksyviä henkilöitä 
ja rekisteröityjä yhdistyksiä. 
 
Yhdistyksen ainaisjäseniä ovat ennen 1.6.1990 ainaisjäseninä olleet 
henkilöt. Ainaisjäseneksi voidaan myös hyväksyä henkilö, joka on 
suorittanut katkeamattomasti yhdistyksen jäsenmaksun 20 vuoden ajan. 
Tähän hyväksytään myös henkilön katkeamaton jäsenyysaika ennen 
1.6.1990. Ainaisjäseneksi voidaan lisäksi hyväksyä henkilö, joka suorittaa 
yhdistyksen jäsenmaksun ennakolta kertasuorituksena 15 toimintavuoden 
ajalle. 
 
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka 
haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. 
 
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka erittäin ansiokkaasti 
on vaikuttanut yhdistyksen toiminnan kehittämiseen toimimalla 
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. 
 
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansioitunut yhdistyksen 
tai sen jäsenyhdistyksen toiminnassa. 
 

 



5 §  Jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus. 
Jäsen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen 
yhdistykseen liittyessään on sitoutunut tai joka on toiminut yhdistystä 
vahingoittavalla tavalla, voidaan erottaa jäsenyydestä ja velvoittaa 
poistamaan nimestään TPS-etuliite.  
Erottamispäätöksestä on jäsenellä oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle 
jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle neljäntoista vuorokauden 
kuluessa erottamispäätöksen tiedon saatuaan. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen 
yhden toimintakauden ajalta, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi. 
 
Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus 
hallitukselle. Eroavan jäsenen on kuitenkin suoritettava alkaneen 
toimintakauden koko jäsenmaksu. 

 
Toiminnan rahoitus 
6 § Yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa 

kustannus- ja bingotoimintaa sekä ravitsemusliike ja kioskitoimintaa 
yhdessä toimipaikassa. Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista elinkeino- ja 
ansiotoimintaa, mikä välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen. 
 
Yhdistys voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja periä jäseniltään 
jäsenmaksua. 
 
Toimintakausittain perittävästä jäsenmaksusta päättää yhdistyksen 
vuosikokous erikseen varsinaisille ja kannattaville jäsenille. 
 
Kunniapuheenjohtajalta, kunniajäseneltä ja ainaisjäseneltä ei peritä 
jäsenmaksua. 

 
Toimielimet 
7 §  Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. 
 
Yhdistyksen kokous 
8 §  Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.   

Varsinaisia kokouksia pidetään yksi toimintakaudessa, vuosikokous 
viimeistään toimintakauden huhtikuussa. 
 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen 
tarpeelliseksi, tai yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 
sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. 
 
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. 
 
Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun 
2 momentissa tarkoitettu pyyntö on saapunut hallitukselle. 

 
9 § Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti, sähköpostilla 

tai tekstiviestillä kullekin jäsenelle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen 
kokousta. 

 
Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 
 
Kutsu on toimitettava myös kaikille yhdistyksen hallituksen jäsenille.   
Näillä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksen keskusteluun, mutta ei 
päätöksentekoon. 
 

 
 



10 § Yhdistyksen kokouksessa on jäsenillä äänioikeus seuraavasti. 
1. Turun Palloseura ry:n henkilöjäsen        1 ääni 
2. Turun Palloseura ry:n ainaisjäsen             1 ääni 
3. Kukin jäsenyhdistys                                 40 ääntä 

 
 

Varsinainen yhdistys jäsen saa valita yhdistyksen kokoukseen edustajan 
käyttämään yhdistyksen äänimäärää ja edustajalle varamiehen. Yhdistyksen 
henkilöjäsen ei voi antaa äänioikeuttansa valtakirjalla toiselle. 
 
Yhdistyksen tai TPS-yhteisöön kuuluvan yhdistyksen tai yhtiön palkattu 
henkilö ei voi olla yhdistyksen kokouksissa jäsenyhdistyksen 
kokousedustajana. 

 
Kannattavilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on 
läsnäolo- ja puheoikeus. 
 

   
11 §  Milloin jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen  

käsiteltäväksi, tämän tulee tehdä siitä kirjallinen esitys hallitukselle  
kokousta edeltävän kuun loppuun mennessä. 

 
12 § Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin 

määrätty, se mielipide, jonka puolesta on annettu enimmät äänet.  Äänten 
mennessä tasan äänestyksen tulos tai vaali ratkaistaan arvalla. 

 
13 §  Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja.  Kokous valitsee 
  itselleen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan 

tarkastajaa.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on todettava. 
 
14 §  Yhdistyksen vuosikokouksessa 

1. Käsitellään hallituksen laatima edellisen toimintakauden 
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto. 

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta. 
3. Valitaan joka toinen toimintakausi hallituksen puheenjohtaja, jota 

kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. 
4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen 

jäsenet.  
5. Hyväksytään kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma. 
6. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus ja 

kannattavien jäsenten jäsenmaksun suuruus. 
7. Hyväksytään kuluvan toimintakauden talousarvio. 
8. Päätetään tilintarkastajien palkkiosta. 
9. Valitaan kuluvaksi tilikaudeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 

Tilintarkastajaksi voidaan valita myös KHT-yhteisö.  
10. Valitaan seuraavaan yhdistyksen vuosikokoukseen saakka edustajat ja 

heidän varaedustajansa sellaisten yhdistysten ja liittojen kokouksiin, 
joihin yhdistys kuuluu. 

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Hallitus 
15 §  Hallitus edustaa yhdistystä sekä käyttää sen toimeenpanovaltaa ja hoitaa  

yhdistyksen asioita. Hallitus päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden 
hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä niiden kiinnittämisestä ja 
panttaamisesta. 
 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 - 10 muuta jäsentä. 
Hallituksen jäsenet tulee valita tasapuolisesti jäsenyhdistyksistä. 
Hallituksen jäsenistä on kuitenkin valittava vähintään yksi henkilöjäsenten 



piiristä. Henkilöjäsenillä tarkoitetaan tässä varsinaisten henkilöjäsenten ja 
ainaisjäsenten ryhmää. 
Hallitukseen on mahdollista valita myös äänioikeudettomia 
asiantuntijajäseniä. 
 
Hallituksen jäseneksi ei voida valita yhdistyksen tai TPS-yhteisöön 
kuuluvan yhtiön palkattua henkilöä. 
 
Hallituksen puheenjohtajan tulee olla yhdistyksen jäsen. 
 
Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. 
 
Hallituksen muut jäsenet valitaan yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan toimintakaudeksi kerrallaan 
varapuheenjohtajan. 
 
Hallitus valitsee itselleen sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 
 

16 §  Hallituksen tehtävänä on erityisesti 
 

1. Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa. 
2. Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta sekä huolehtia, että 

kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on järjestetty 
luotettavalla tavalla. 

3. Laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen vuosikokoukselle 
ehdotukset toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, 
toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi. 

4. Valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat. 
5. Huolehtia yhteydenpidosta jäseniin ja toisiin yhdistyksiin. 
6. Myöntää Turun Palloseura ry:n huomionosoitukset yhdistyksen 

kokouksen hyväksymän ohjeen mukaisesti. 
7. Valita ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, päättää heidän 

palvelussuhteensa ehdoista ja valvoa heidän toimintaansa. 
8. Vahvistaa yhdistyksen toimiston työsääntö. 
9. Huolehtia ja vastata siitä, että toiminta tapahtuu lain sekä näiden 

sääntöjen mukaisesti. 
 

Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle. 
 
17 §  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt  

varapuheenjohtajan kutsusta.  Kutsu on toimitettava kirjallisesti tai 
sähköpostilla vähintään viikkoa ennen kokousta kullekin hallituksen 
jäsenelle.  Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on 
paikalla. 
 
Hallitus on lisäksi kutsuttava välittömästi koolle, jos vähintään puolet sen 
kaikista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti 
pyytää puheenjohtajalta tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajalta. 
 
Puheenjohtajan ollessa estynyt johtaa puhetta hallituksen kokouksessa 
varapuheenjohtaja. 
 
Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on 
annettu enimmät äänet.  Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan 
arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon 
puheenjohtaja on yhtynyt. 



 
Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen 
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä kahden siihen tehtävään 
valitun läsnä olleen jäsenen tai kokouksen itsensä tarkastettava. 
 
Hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus jäsenyhdistysten     
ja niiden hallitusten kokouksissa. 
Jäsenyhdistysten tulee lähettää kokouskutsut tiedoksi yhdistyksen 
puheenjohtajalle. 
 

Valmistelu- ja toimintaelimet 
18 § Yhdistyksen kokous ja hallitus voivat asioiden valmistelua ja toiminnan 

toteuttamista varten asettaa valiokuntia, toimikuntia, työryhmiä tai muita 
tarpeellisiksi katsomiaan valmisteluelimiä. 
 
Valmisteluelinten kokouksista pidetään pöytäkirjaa.  Pöytäkirjat on 
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittamina toimitettava hallitukselle.  
Hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on valmisteluelinten 
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 

 
 

Erinäisiä määräyksiä 
19 §  Yhdistyksen kielenä on suomi. 
 
20 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen 

varapuheenjohtaja sekä yhdistyksen sihteeri, kaksi yhdessä, tai joku heistä 
yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa.   

 
21 §  Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
 

Tilinpäätös, tilikirjat, toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on 
toimitettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kuukausi ennen 
vuosikokousta. 
 
Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta hallitukselle yhdistyksen 
hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi 
viikkoa ennen vuosikokousta. 

 
22 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
23 §  Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös on pätevä  

vain, jos vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä on sitä kannattanut. 
 
24 §  Jos yhdistys on päättänyt purkautua tai se lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle  

jääneet varat yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti 
rekisteröidyille yhdistyksille, jotka edistävät jalkapallo-, jääkiekko-  tai 
muuta palloilutoimintaa Turun seudulla. 
 
Säännöt on hyväksytty ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 10.3.2011 


