
 

 

Sopimuskirja               

 

1 § 

Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on 

Porin kaupunki. 

 

2 § 

Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. 

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä sellaisia palloilun 

harrastajia, jotka eivät ole suorittaneet erotuomaritutkintoa. Tällaisella 

kannattajajäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta. 

Jäsenhakemukset ratkaisee johtokunta. 

Sääntöjen muuttuessa vanhojen sääntöjen mukaan saavutetut edut säilyvät 

ennallaan. 

 

 

3 § 

Yhdistyksen tarkoituksena on jalkapallo- ja futsalerotuomarien 

kouluttaminen ja kehittäminen sekä heidän asiallisena tukenaan 

toimiminen. Tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää edellä 

mainittujen urheilunalojen koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä 

esitelmiä. 

 

4 § 

Yhdistyksen vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous. 

 

5 § 

Yhdistyksen jäsenistä pidetään luetteloa, johon merkitään jäsenen 

täydellinen nimi, syntymäaika ja kotipaikka. 

 

6 § 



 

 

Jos yhdistyksen jäsen on toiminut yhdistyksen sääntöjä, periaatteita tai 

etuja vastaan, voidaan hänet erottaa yhdistyksen johtokunnan päätöksellä, 

jota sen enemmistö kannattaa. Tästä päätöksestä on jäsenellä oikeus 

valittaa yhdistyksen yleiselle kokoukselle / ja on johtokunnan 

erottamispäätös pysyvä voimassa, jos kokouksessa läsnä olleista 2/3 sitä 

kannattaa. Valitus tulee osoittaa johtokunnalle kirjallisena kuukauden 

kuluessa kirjallisesta erottamispäätöksestä. 

 

7 § 

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka toiminnallaan on 

osoittanut ansaitsevansa yhdistyksen erikoisen tunnustuksen. Kunniajäsen 

valitaan johtokunnan siitä tehtyä ehdotuksen joko yleis- tai 

vuosikokoukselle, mikäli ehdotusta kannattaa ¾ läsnä olleista. 

 

8 § 

Yhdistyksen asioita hallituksena hoitaa johtokunta, johon valitaan 7 

vakinaista jäsentä. Keskuudestaan johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta tai kahden jäsenen sitä pyytäessä sekä on 

päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Äänestyksen 

langetessa tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Johtokunnan jäsenen 

erotessa suoritetaan täydennysvaali lähinnä seuraavassa yleisessä 

kokouksessa tiedon tultua johtokunnalle. 

Mikäli johtokunnan jäsen on pätevän syyn takia estynyt osallistumaan 

johtokunnan kokoukseen voi hän osallistua kokoukseen postitse, 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen 

aikana tai sitä ennen. Paikalla oleva johtokunta ratkaisee onko poissaolon 

syy pätevä edellä mainitun menettelyn käyttöönottamiseksi. 

 

9 § 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai 

varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. 

 

10 §  

Yhdistyksen toimihenkilöistä: 

1) puheenjohtaja: 

a) Kutsuu kokoon johtokunnan kokoukset, toimii niissä 

puheenjohtajana ja asioiden esittelijänä. 



 

 

b) Allekirjoittaa yhdessä sihteerin kanssa pöytäkirjat ja 

c) Valvoo, että yhdistyksen muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä 

ja että yhdistyksen sekä johtokunnan tekemät päätökset pannaan 

täytäntöön. 

2) Varapuheenjohtaja: 

a) Suorittaa puheenjohtajalle kuuluvat tehtävät tämän ollessa estynyt 

 

3) Sihteeri: 

a)Pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa ja 

yhdessä puheenjohtajan kanssa allekirjoittaa ne. 

b) Hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon ja allekirjoittaa lähetettävät 

kirjeet. 

c) Laatii yhdistyksen ja johtokunnan vuosikertomukset johtokunnan 

antamien ohjeiden mukaan, sekä 

d) Suorittaa muut kirjalliset tehtävät, jotka yhdistys tai johtokunta 

määrää. 

4) Rahastonhoitaja: 

a) Kantaa yhdistyksen kaikki rahatulot ja maksaa kaikki yhdistyksen 

menot ja merkitsee ne tilikirjan johtokunnan antamien ohjeiden 

mukaisesti sekä hoitaa yhdistyksen muun omaisuuden. 

b) Antaa johtokunnan kokouksissa selonteon johtokunnalle 

yhdistyksen tuloista ja menoista sekä yhdistyksen rahallisesta 

asemasta. 

c) Päättää tilit tilivuosittain ja jättää ne tilintarkastajille näissä 

säännöissä määrättynä aikana, sekä 

d) Pitää johtokunnan puolesta jäsenrekisteriä 

 

11 § 

Yhdistyksen toimi- ja tilivuosi lasketaan 1. päivästä tammikuuta 31. 

päivään joulukuuta. Yhdistyksen valitsemalle toiminnantarkastajalle tilit 

jätetään viimeistään tammikuun aikana. 

Toiminnantarkastajan tulee viimeistään helmikuun 20. päivään mennessä 

suorittaa tilien tarkastus ja antaa niistä kirjallinen lausunto johtokunnalle. 

 

12 § 

Kutsu vuosikokoukseen, joka pidetään viimeistään helmikuun aikana, 

julkaistaan vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta ja 

ilmoitus tästä julkaistaan Porin kaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä. 



 

 

Ylimääräisiin kokouksiin julkaistaan kutsu samalla tavalla vähintään 

kolme (3) vuorokautta ennen kokousta. 

 

 

 

 

 

13 § 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat: 

a) Esitetään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset sekä  

toiminnantarkastajan lausunto. 

b) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle 

edelliseltä tilikaudelta. 

c) Valitaan yhdistyksen toimihenkilöt; 1) Puheenjohtaja, 2) Sihteeri, 3) 

rahastonhoitaja. 

d) Valitaan johtokunnan muut neljä (4) jäsentä kahdeksi (2) vuodeksi 

kerrallaan niin että vuorovuosin päättyy kahden jäsenen kausi. 

e) Valitaan toiminnantarkastaja, yksi vakituinen, yksi varalle. 

f) Määrätään jäsenen vuosimaksun suuruus, samoin myös kannattavien 

jäsenten maksun suuruus. 

g) Käsitellään muut asiat, jotka on ilmoitettu yhdistyksen johtokunnalle 

vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen vuosikokousta huomioon 

ottaen yhdistyslain 14 §:n määräykset. 

 

14 § 

Yhdistys kokoontuu yleisiin kokouksiin johtokunnan kutsusta tai 

vähintään kymmenen (10) jäsenen sitä pyytäessä. 

Yhdistyksen johtokunta järjestää harkintansa mukaan koulutus-, 

keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia. 

 

15 § 

Vaalit toimitetaan tarvittaessa suljetuin lipuin, äänimäärän mennessä tasan, 

ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

 

16 § 

Yhdistyksen sääntöjen muutos- ja lisäehdotukset on jätettävä kirjallisesti 

johtokunnalle. Asia jätetään, johtokunnan annettua siitä lausuntonsa, 

kahden (2) perättäisen kokouksen päätettäväksi, joissa kummassakin 



 

 

esityksen on saatava ¾ äänistä tullakseen hyväksytyksi ja joissa 

jälkimmäisessä kokouksessa äänestetään ainoastaan esityksen 

hylkäämisestä ja hyväksymisestä, jota vastoin muu keskustelu asiasta 

suoritetaan jo ensimmäisessä kokouksessa.  

 

 

 

17 § 

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa (2) perättäisessä 

yhdistyksen kokouksessa sillä tavalla ja samalla äänimäärällä kuin 

edellisessä pykälässä mainitaan. 

 

 

18 § 

Jos yhdistys päättää purkautua, joutuu sen omaisuus porilaisten 

palloiluseurojen käytettäväksi paikkakunnan erotuomariasian 

edistämiseksi.  

 

19 § 

Muissa suhteissa seurataan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain 

määräyksiä. 


