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1 Yhdistyksen nimi ja kotikunta
Yhdistyksen nimi on Warriors Rugby Club ry ja sen epävirallinen lyhenne on WRC.
Myöhemmin säännöissä käytetään myös nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotikunta on
Helsinki.
2 Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rugbya ja rugbykulttuurin tuntemusta Suomessa.
Yhdistys osallistuu Suomen Rugbyliiton (SRL) järjestämiin mestaruus- ja muihin
sarjoihin sekä turnauksiin ja tukee junioritoimintaa.
3 Jäsenyys
3:1 Jäsenluettelo
Yhdistyksen jäsenistä on yhdistyksen hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on
merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi, syntymäaika, osoite ja yhteystiedot.
3:2 Yhdistykseen liittyminen
Yhdistyksen jäseneksi päästäkseen jäsenehdokkaan tulee jättää jäsenhakemus.
Jäsenhakemukset tulee osoittaa hallitukselle tai hallituksen yksittäiselle jäsenelle
hallituksen osoittamalla tavalla. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.
Jäsenhakemuksen tulee täyttää kohdan 3:4 asettamat jäsenyysehdot. Kaikkia
jäsenhakemuksia kohdellaan tasavertaisesti.
3:3 Yhdistyksen jäsenyys
3:3:1 Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet.
3:3:2 Suomen Rugbyliiton (SRL) sarjojen otteluissa pelaavien jäsenten tulee olla
varsinaisia jäseniä.
3:3:3 Kannatusjäsenet saavat osallistua kaikkeen yhdistyksen toimintaan, poislukien
pelaaminen virallisissa kilpasarjoissa.
3:4 Jäsenyysehdot
3:4:1 Ennen kuin jäsen saa luvan osallistua kilpailutoimintaan, on hänen toimitettava
todistus vakuutusturvasta yhdistyksen hallitukselle, joka toteaa vakuutusturvan tason
riittäväksi.
3:4:2 Jäsenehdokkaiden, jotka ovat alle 18-vuotiaita ja jotka haluavat osallistua
aikuisten harjoituksiin tai peleihin, pitää toimittaa yhdistyksen hallitukselle kirjallinen

lupa vanhemmiltaan tai huoltajiltaan jäsenhakemuksen yhteydessä.
3:4:3 Jäsenten odotetaan käyttäytyvän tavalla, joka edistää sekä lajia että yhdistystä.
3:4:4 Yhdistyksen
hallituksella
on
oikeus palkita
yhdistyksen jäseniä
kunniajäsenyydellä sekä muilla palkinnoilla, jos jäsenen katsotaan auttaneen joko
yhdistystä tai lajia erinomaisella tavalla. Yhdistyksen kunniajäsenillä on yhdistyksen
elinikäinen jäsenyys.
3:4:5 Yhdistyksen jäsenten odotetaan
talkootöihin yhdistyksen tueksi.

osallistuvan

erinäisiin

varainkeruu-

ja

3:4:6 Pelaajajäsenten tulee osallistua vuoden aikana ennalta määriteltyyn määrään
harjoituksia. Harjoitusten määrän määrittävät päävalmentaja ja joukkueenjohtaja. Jos
pelaaja ei osallistu vaadittavaan määrään harjoituksia, hänet voidaan jättää pois
joukkueen valinnasta ottelua varten.
3:4:7 Pelaajajäsenen halutessa osallistua toisen rugbyjoukkueen harjoituksiin, tulee
hänen tätä ennen saada yhdistyksen hallitukselta sekä päävalmentajalta hyväksyntä, joka
voidaan antaa erityisissä tilanteissa, kuten esimerkiksi muutto tai tilapäinen,
pitkäaikainen matkustaminen toiselle paikkakunnalle.
3:4:8 Poislukien maajoukkueiden toiminta, pelaajajäsenen halutessa osallistua
kilpailutoimintaan mukaan lukien ns. ystävyysottelut toisessa rugbyjoukkueessa, tulee
hänen tätä ennen saada yhdistyksen hallitukselta sekä päävalmentajalta hyväksyntä.
3:4:9 Yhdistykseen kuulumattomat henkilöt voivat osallistua harjoitustoimintaan
kahden (2) kuukauden ajan ilman erillistä päätöstä. Täytettyään jäsenhakemuksen, tuleva
jäsen voi päävalmentajan ja joukkueenjohtajan luvalla jatkaa harjoittelua joukkueen
kanssa jäsenhakemuksen käsittelyaikana. Ennen jäsenhakemuksen hyväksymistä tuleva
jäsen ei voi osallistua kilpailutoimintaan.
3:5 Yhdistyksen jäsenmaksu
Yhdistykseen hyväksyttyjen jäsenten on maksettava vuosittainen jäsenmaksu, jonka
suuruuden määrittää yhdistyksen hallitus joka kalenterivuoden alussa. Kunniajäsenet
eivät maksa jäsenmaksua. Yhdistyksen varainhoitaja lähettää maksupyynnöt jäsenille
sähköpostitse. Maksu tai sen ensimmäinen osa on suoritettava kahden (2) kuukauden
sisällä maksupyynnön lähettämisestä. Yhdistykseen liittyvien jäsenten jäsenyyshakemus
voidaan evätä, jos maksua ei suoriteta ajoissa. Yhdistyksen jäsen, joka ei suorita
jäsenyysmaksua kalenterivuoden loppuun mennessä, määritetään eronneeksi
yhdistyksestä.

3:6 Yhdistyksestä eroaminen
Yhdistyksen jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä. Eroamisesta
ilmoitetaan yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai yhdistyksen
kokouksessa suullisesti, jolloin eroaminen kirjataan kokouksen pöytäkirjaan.
3:7 Yhdistyksestä erottaminen
3:7:1 Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen, joka:
1) ei ole noudattanut yhdistyksen sääntöjä,
2) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut,
3) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä,
4) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä kohdassa 3:4 mainittuja jäsenyyden
ehtoja
3:7:2 Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Päätöksessä on mainittava
erottamisen syy ja se on kirjattava hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Ennen päätöksen
tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa
paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
3:7:3 Jäsenmaksua ei palauteta yhdistyksestä erottamisen yhteydessä.
4 Päätösvalta ja päätöksenteko
4:1 Päätösvallan käyttäjät
4:1:1 Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa
yhdistyksen kokouksessa.
4:1:2 Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen varsinaisella jäsenellä,
kunniajäsenellä sekä kannatusjäsenellä on tasavertainen läsnäolo-, puhe-, sekä
äänestysoikeus yhdistyksen kokouksissa. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni.
Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.
4:2 Yhdistyksen kokous
4:2:1 Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuoden kolmen (3) ensimmäisen
kalenterikuukauden aikana. Jos vuosikokousta ei ole kutsuttu koolle, on jokaisella
yhdistyksen jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä.
4:2:2
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenes yhdistyksen

äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus
kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on
viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.
4:3 Yhdistyksen kokouksessa päätettävät asiat
4:3:1 Yhdistyksen vuosikokouksessa
esitetään vuosittainen
tilinpäätös ja
toimintakertomus. Vuosikokouksessa tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta
päätetään. Vuosikokouksessa päätetään myös seuraavan tilikauden budjetista,
toimintasuunnitelmasta ja valitaan seuraava hallitus sekä toiminnantarkastajat.
4:3:2 Muita mahdollisia yhdistyksen kokouksessa päätettäviä asioita ovat:
1) yhdistyksen sääntöjen muuttaminen,
2) hallituksen, hallituksen yksittäisen jäsenen tai toiminnantarkastajan valitseminen
tai erottaminen,
3) tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen,
4) yhdistyksen purkaminen
4:3:3 Päätöstä kokouksessa ei saa tehdä asioista, joita ei ole mainittu kokouskutsussa.
4:3:4 Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä,
ei saa äänestää päätettäessä toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta,
tilinpäätöksen vahvistamisesta tai vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee
hallintoa, josta hän on vastuussa.
4:4 Kokouskutsu
4:4:1 Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka.
4:4:2 Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen lähetetään
sähköpostitse tai tilanteen vaatiessa postitse. Ilmoitus vuosikokouksesta tai ylimääräisestä
kokouksesta annetaan kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
4:5 Päätöksentekojärjestys
4:5:1 Yhdistyksen päätökseksi tulee:
1) se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä,
2) äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa
kannattavansa,
3) sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevassa asiassa se
mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä
annetuista äänistä
4:5:2 Kokouksessa toimitettavassa vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa ja

valituksi tulevat eniten ääniä saaneet, jollei henkilövalinta tapahdu yksimielisesti.
Henkilövaaleissa kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on oikeus asettaa ehdokkaita
vaalia varten.
4:6 Kokouksen pöytäkirja
Kokouksen puheenjohtaja huolehtii siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan
pöytäkirja. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä vähintään
kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava.
4:7 Päätöksen moitteenvaraisuus
4:7:1 Yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia yhdistyksen
päätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt
asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai
muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen tai päätös on muuten yhdistyslain tai yhdistyksen
sääntöjen vastainen.
4:7:2 Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa
myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.
4:7:3 Kanne on pantava vireille kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.
Jollei kannetta nosteta määräajassa, päätöstä on pidettävä pätevänä.
5 Yhdistyksen hallinto
5:1 Yhdistyksen hallitus
5:1:1 Yhdistyksen toimeenpaneva hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa.
5:1:2 Yhdistyksen hallitus koostuu vähintään kolmesta (3), mutta enintään kahdeksasta
(8) jäsenestä. Hallitukseen kuuluu vähintään puheenjohtaja, varainhoitaja ja sihteeri.
5:1:3 Hallitus edustaa yhdistystä. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksen
sääntöjen ja päätösten mukaan. Hallitus huolehtii siitä, että yhdistyksen kirjanpito on
lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
5:1:4 Hallituksen puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen. Hallituksen muiden jäsenten
on oltava 15 vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä.
Hallituksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa.
5:1:5 Hallitus päättää
kiinnittämisestä.

yhdistyksen

omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta

ja

5:2 Hallituksen toimikausi
Hallituksen yksittäiset jäsenet valitaan kolmen (3) vuoden pituiseksi ajaksi. Jäsen voidaan
myös pakottaa eroamaan epäluottamuslauseen johdosta. Hallituksen jäsen voi koska
tahansa toimikautenaan ilmoittaa eroavansa hallituksen jäsenyydestä.
5:3 Hallituksen täydentäminen
Yhdistyksen kokouksessa voidaan valita hallitukseen lisää jäseniä, jos hallituksessa ei ole
jo ennestään enimmäismäärää jäseniä. Jos hallituksen paikat ovat täytetty eikä
hallituksesta eroa jäseniä, joko omasta halustaan tai epäluottamuslauseen johdosta,
virassa olevat hallituksen jäsenet jatkavat hallituksessa eikä hallitukseen valita uusia
jäseniä.
5:4 Hallituksen virkojen valitseminen
Yhdistyksen vuosikokouksessa, hallituksen mahdollisen täydentämisen jälkeen, valitaan
yhdistyksen istuvan hallituksen ehdolle asettuneista jäsenistä vaaleilla hallituksen
puheenjohtaja. Jos ehdolle ei asetu hallituksesta jäseniä, valitaan virkaan henkilö
vaaleilla, jossa ovat mukana kaikki hallituksen jäsenet. Varainhoitajan, sihteerin ja
varapuheenjohtajan virat sekä mahdolliset muut hallituksen virat täytetään hallituksen
toimesta hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen jäsen, jolla on erityinen
virka, on vastuullinen muille hallituksen jäsenille, sekä koko yhdistyksen jäsenistölle.
5:5 Hallituksen kokoukset
5:5:1 Yhdistyksen hallitus pitää säännöllisesti kokouksia keskustellakseen yhdistyksen
toiminnasta. Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.
5:5:2 Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on vähintään kolme
hallituksen jäsentä, joista yksi on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
5:5:3 Hallituksen toiminta ja joukkueiden taloudenhoito tehdään demokraattisen
periaatteen mukaan. Jokaisella hallituksen jäsenellä on tasavertainen äänioikeus,
kuitenkin tasaäänien tilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee.
5:6 Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus
5:6:1 Hallituksen puheenjohtajalla, rahastonhoitajalla ja varapuheenjohtajalla on
yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yksin.
5:6:2 Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi edustaa yhdistystä eikä toimia sen
nimenkirjoittajana.
5:6:3 Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi ja nimenkirjoittajan tai

nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus.
5:7 Esteellisyys
Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen
välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä
ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun
kanssa.
5:8 Tilikausi
5:8:1 Yhdistyksen tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi.
5:8:2 Varainhoitaja on vastuussa vuositilinpäätöksen tekemisestä tilikauden päätteeksi.
5:9 Toiminnantarkastaja
5:9:1 Yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja tai
toiminnantarkastajia.
5:9:2 Toiminnantarkastaja
tai
toiminnantarkastajat
valitaan
yhdistyksen
vuosikokouksessa. Toiminnantarkastajia on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2). Jos
yhdistyksellä on vain yksi (1) toiminnantarkastaja, yhdistyksellä tulee olla myös yksi (1)
varatoiminnantarkastaja.
5:9:3 Toiminnantarkastaja tai toiminnantarkastajat tarkastavat tilinpäätöksen kerran
vuodessa
tilikauden
päätteeksi
ja
antavat
tarkastuksestaan
kirjallisen
toiminnantarkastuskertomuksen yhdistyksen vuosikokoukselle.
5:9:4 Hallitus
ehdottaa
yhdistyksen
kokoukselle
vuosittain,
jatketaanko
toiminnantarkastajan tai toiminnantarkastajien toimikautta vai nimetäänkö uusi tai uudet
toiminnantarkastajat seuraavalle tilikaudelle.
6 Toiminnan loppuminen
Jos yhdistyksen toiminta loppuu tai yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, yhdistyksen
jäljellä olevat varat tulee käyttää tavalla, joka kehittää rugbya Suomessa.

