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VIIPURIN PYÖRÄILIJÄT
säännöt.

1 §■
1 896 perustetun Viipurin Pyöräilijät-

nimisen seuran kotipaikka on Viipurin
kaupunki ja on sen tarkoituksena
pyöräilyurheilun kehittäminen paikka-
kunnalla, panemalla toimeen harjoi-
tuksia, kilpailuja, juhlia y. m. sekä
työskennellä puhtaan urheiluhengen
juurruttamiseksi jäseniinsä.

2 §•
Seuran virallinen kieli on Suomi.

3 §■
Seuran jäseneksi pääsee jokainen

johtokunnan hyväksymä puhdasmai-
neinen henkilö, suorittamalla vuosi-
kokouksen määräämät sisäänkirjoitus-
ja jäsenmaksut, sitoutumalla täydel-
lisesti noudattamaan näitä sääntöjä
ja seuran tekemiä päätöksiä sekä
kunniasanallaan vakuuttaa olevansa
Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton
säädösten mukaan amatööriurheilija.
Jäsenelle annetaan, jäsenkirja (kortti)
hänen suoritettuaan ensimmäisen ja-



senmaksunsa. Jäsenen nimi ja muut
tarpeelliset tiedot merkitään jäsen-
kirjaan (korttiluetteloon). Erotessa on
jäsenkirja palautettava takaisin ja
eroamispäivä merkittävä luetteloihin.

Kannattaviksi vuosijäseniksi pääse-
vät henkilöt, jotka suorittavat Smk.
100: — vuodessa, ja ikuisiksi kannat-

taviksi jäseniksi, jotka suorittavat Smk.
1,000: — kertakaikkiaan. Kannatta-
villa jäsenillä on vapaa sisäänpääsy
kaikkiin seuran toimeenpanemiin juh-
liin ja kilpailuihin.

4 §•
Niitten etujen saavuttamiseksi, joita

seura voi jäsenilleen tarjota, vaadi-
taan maksetun jäsenkirjan näyttämi-
nen. Vakinainen jäsen on oikeutettu
kantamaan seuran merkkiä, minkä
luovuttaminen seuraan kuulumatto-
malle ei ole sallittua.

5 §•
Jäsen, joka ei noudata seuran

sääntöjä ja päätöksiä tai sen virkai-
lijain oikeutettuja määräyksiä, taikka
laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen
määräajalla, rikkoo kunnian ja rikos-
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lakeja, tahi muuten on seuralle hai-
taksi, voi johtokunta eroittaa seurasta.
Päätöksestä voidaan vedota yleiseen
kokoukseen.

6 §■
Vuosikokouksessa, joka pidetään

tammikuussa, valitaan kokoukselle pu-
heenjohtaja sekä pöytäkirjan tarkas-
tajat, luetaan vuosi- ja tilikertomukset,
päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille, määrä-
tään sisäänkirjoitus- ja jäsenmaksujen
suuruus, käsitellään johtokunnan seu-
raavaa vuotta varten laatima toimin-
tasuunnitelma, valitaan seuralle erik-
seen puheenjohtaja sekä kuusi muuta
johtokunnan jäsentä, kaksi tilintarkas-
tajaa ja näille kaksi varamiestä, seu-
ran ohjaaja ja varaohjaaja, valitaan
muut varsinaiset jaostot ja toimikunnat,
sekä käsitellään muut kokoukselle esi-
tettävät asiat.

7 §■
Äänestyksissä, jotka koskevat muita

kuin kunniajäsenten vaalia, sääntöjen
muutosehdotuksia, sekä seuran pur-
kamista, ratkaisee yksinkertainen ään-
ten enemmistö. Äänten mennessä ta-



san voittaa se puoli, jonka hyväksi
puheenjohtaja on äänensä antanut.
Kaikki muut äänestykset ovat avoimia,
ellei joku vaadi suljettua lippuäänes-
tystä toimitettavaksi. Jos vaaleissa
kaksi henkilöä saavat saman ääni-
määrän, toimitetaan heidän suhteensa
uusintavaali.

B§.
Seuran asioita hoitaa vuodeksi ker-

rallaan valittu seitsenhenkinen johto-
kunta, joka keskuudestaan valitsee
varapuheenjohtajan, sihteerin, ra-
hastonhoitajan, pöytäkirjurin ja jäsen-
maksujen kantajan, toimii seuran edus-
tajana ja päätösten toteuttajana, hoi-
taa seuran juoksevat asiat, esittää
esiintyvät asiat perusteluineen yleiselle
kokoukselle, valvoo, että seuran aset-
tamat toimikunnan ja muut virkailijat
täyttävät heille määrätyt tehtävät, ja
vastaa yhteisesti seuran varojen hoi-
dosta. Johtokunta kokoontuu puheen-
johtajan kutsusta ja on päätösvaltai-
nen, jos vähintään neljä jäsentä ja
puheenjohtaja, tahi hänen estettynä ol-
lessaan, varapuheenjohtaja ovat saa-
puvilla, ja kutsu kaikille on toimitettu.



9§.
Johtokunnan jäsenen erottua toimi-

tetaan täytevaali siinä kokouksessa,
missä asia on seuralle ilmoitettu.

10 §.

Tilivuosi lasketaan tammikuun 1 päi-
västä joulukuun 31 päivään.

H §■
Virkailijain tehtävät:
1) puheenjohtaja valvoo ja edustaa

ylinnä seuraa ja sen etuja, johtaa
puhetta seuran ja johtokunnan ko-
kouksissa, ja nimellään vahvistaa seu-
ralle maksettaviksi esitettävät laskut.

2) varapuheenjohtaja hoitaa pu-
heenjohtajan tehtäviä tämän ollessa
estettynä.

3) sihteeri hoitoa seuran kirjeen-
vaihdon, laatii vuosikertomuksen, vas-
taanottaa jäseniksi ilmoittautumiset,
pitää jäsenluetteloa ja kirjoittaa jä-
senkirjat (kortit).

4) rahastonhoitaja hoitaa seuran
taloutta ja rahavaroja, huolehtii saa-
tavien perimisestä ja velkojen mak-
suista, ja on velvollinen pitämään



johtokunnan tarpeellisiksi katsomia tili-
kirjoja.

5) kalustonhoitaja hoitaa seuran ka-
lustoa ja laatii siitä vuosittain kalusto-
luettelon.

6) pöytäkirjuri hoitaa sihteerin teh-
täviä tämän ollessa estettynä.

7) jäsenmaksujen kantaja kokoaa
jäsenmaksut rahastonhoitajan ja sih-
teerin valvonnan alaisena.

8) ohjaaja ja varaohjaaja esittävät
johtokunnalle kilpailuihin lähetettävät
edustajat, pitävät huolta yhteisistä har-
joituksista ja harjoitusajoista, sekä an-
tavat jäsenille tietoja harjoitus- ja
kil pailutilaisu uksista.

Yllämainittuja toimia voidaan yh-
distää, sekä tarpeentullen valita vir-
kailijoille varamiehet ja lisätä heidän
lukuaan.

Tarpeen vaatiessa voi seura jakau-
tua alaosastoihin ja asettaa erikoisia
toimikuntia.

12 §.

Tilintarkastajain velvollisuutena on
tarkastaa seuran tilit ja yleensä koko
taloudenhoito, ja esittää kirjallinen



tarkastuskertomus suorittamastaan tar-
kastuksesta seuran vuosikokoukselle.

13 §.
Seuran nimen kirjoittavat puheen-

johtaja ja sihteeri tahi puheenjohtajan
ollessa estettynä varapuheenjohtaja
ja sihteeri.

14 §.
Seura kokoontuu johtokunnan kut-

susta, tahi jos kymmenen seuran jä-
sentä sitä johtokunnalta kirjallisesti
vaativat. Vuosikokouksista on ilmoi-
tettava kahta viikkoa ja muista ko-
kouksista kolmea päivää ennen ko-
kousta paikkakunnan sanomalehdissä.
Kokouksista ilmoitetaan jäsenille sa-
nomalehdissä tahi kirjelmillä.

15 §.
Äänestyksiin ovat oikeutetut otta-

maan osaa ainoastaan 17 vuotiset ja
täysin jäsenmaksunsa suorittaneet jä-
senet.

16 §.
Sääntöjen muutosehdotukset ovat

annettavat johtokunnalle kirjallisesti.
Jos johtokunta tällöin yksimielisesti
vastustaa esitettyjä muutosehdotuksia,
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ovat ne rauenneet. Muussa tapauk-
sessa jätetään ne kahden perättäisen
yleisen kokouksen päätösten varaan,
joissa kummassakin niitten on saatava
vähintään 4|5 ääntenenemmistö tul-
lakseen hyväksytyiksi.

17 §.

Päätös seuran purkamisesta teh-
dään kahdessa perättäisessä yleisessä
kokouksessa sillä tavalla ja samalla
ääntenenemmistöllä kuin edellisessä
pykälässä on säädetty. Jos seura
purkautuu, jäävät sen jälellä olevat
varat Suomen Voimistelu ja Urheilu-
liiton haltuun. Jos seura viiden vuo-
den aikana uudelleen aloittaa toi-
mintansa, on sillä oikeus saada omai-
suutensa takaisin. Muussa tapauk-
sessa jää se edellämainitun liiton
käytettäväksi pyöräilyurheilun edistä-
miseksi paikkakunnalla.






