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1 § Tiedot
Yhdistyksen nimi: Porin Cheerleading Akatemia ry
Kotipaikka: Pori, Suomi
2 § Tarkoitus
Porin Cheerleading Akatemia ry:n tarkoitus on edistää ja tukea
lasten- ja nuorten hyvinvointia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti,
jonka vuoksi cheerleadingin -harjoittelussa korostuu vahvasti myös
henkinen hyvinvointi. Pyrimme tukemaan harrastajiemme kasvua ja
kehitystä ohjaamalla heitä fyysisen harjoittelun ohella
terveellisiin elämäntapoihin, kuten päihteettömyyteen ja
oikeaoppiseen ruokavalioon. Pyrimme estämään lasten ja nuorten
syrjäytymistä ja antamaan heille harrastuksen kautta mahdollisuuden
laajentaa sosiaalista verkostoaan ja luomaan uusia ystävyyssuhteita
joukkuetovereihinsa. Kaikenlaisen kiusaamisen suhteen on
nollatoleranssi.
Tarkoituksena on myös kehittää Poria cheerleading kaupunkina ja
kilpailla Suomen huipulla eri ikäluokissa.
3 § Tarkoituksen toteutus
Tarkoitusta toteuttaakseen Porin Cheerleading Akatemia tarjoaa
ammattitaitoista sekä turvallista cheerleading valmennusta kaiken
ikäisille, erityisesti lapsille ja nuorille. Seura järjestää
joukkueiden kanssa näytöksiä ja kilpailuja sekä tapahtumia.
4 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat harrastajat, valmentajat ja muut halukkaat.
Jäseneksi pääsee, mikäli maksaa jäsenmaksun.
Joukkueet valitaan kerran vuodessa tapahtuvissa karsinnoissa.
Joukkueita on mahdollisuus täydentää kesken kauden tarvittaessa.
Hallitus hyväksyy joukkueiden uudet jäsenet yhdessä valmentajien
kanssa.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus hyväksyä uudet jäsenet, sekä
erottaa nykyisiä jäsenyyksiä esimerkiksi sääntörikkomusten vuoksi.
5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän mahdollisen liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun sekä harrastusmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
Jäsenmaksu on harrastajilla, valmentajilla ja muilla jäsenillä saman
suuruinen. Jäsenyys edellyttää jäsenmaksun maksamista eräpäivään
mennessä. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen voi johtaa
joukkueesta/yhdistyksestä erottamiseen.
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Harrastajajäsenet suorittavat jäsenmaksun lisäksi myös
harrastusmaksun.
Harrastusmaksun suuruus riippuu joukkueesta. Maksettua jäsenmaksua
ei palauteta, vaikka jäsen eroaa kesken kauden.
6 § Hallitus
Yhdistyksen syyskokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsevat
keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kahden kuukauden välein sekä lisäksi
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen kokouksista tulee ilmoittaa viikon varoitusajalla
hallituksen jäsenille.
Hallituksen kokouksissa pidetään aina pöytäkirjaa ja se tulee
arkistoida.
Odottamattomien ja kiireellisten asioiden ilmentyessä, hallitus voi
pitää hätäkokouksen alle viikon varoitus ajalla, mikäli kaikki
hallituksen jäsenet hyväksyvät tämän.
Hallituksella on velvollisuus ylläpitää yhdistyksen jäsenistä
ajantasaista jäsenluetteloa, josta käy ilmi ainakin jäsenen nimi,
kotipaikkakunta ja yhteystiedot.
Hallituksella on täysi vapaus hyväksyä ja hylätä jäsenhakemuksia.
Ketään ei ole pakko hyväksyä jäseneksi.
Hallituksesta voi itse erota kirjallisesti.
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on 4 hallituksen jäsentä.
Äänestykset ratkaistaan 3/4 äänten enemmistöllä.
7 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai
kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syysjoulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa
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on jokaisella täysi-ikäisellä jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen
kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostitse.
11 § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12 § Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun sekä harrastusmaksujen suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja aina kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Hallituksen jäsenten kausi on kaksivuotinen. Parillisina
vuosina valitaan kaksi uutta jäsentä ja parittomina kaksi.
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla
luovuttamalla varat lasten ja nuorten urheilun hyväksi. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

