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SKO ry:n Seniorikerho   Kerhon säännöt 

 
 
1 
Nimi 
 Kerhon nimi on SKO ry:n Seniorikerho. 
 
2 
Jäsenet 

Kerhon muodostavat Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat – Handels- och 
kulturlärarna i Finland SKO ry:n eläkkeellä olevat jäsenet. 
 

3 
Tarkoitus ja toimintamuodot 
 

Kerhon tarkoituksena on edistää jäsentensä aseman ja taloudellisten etujen 
turvaamista osana Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat – Handels- och kulturlärarna 
i Finland SKO ry:n toimintaa ja ylläpitää jäsentensä toiminnallista vireyttä. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho 
 
a) tekee SKO ry:n toimielimille esityksiä, aloitteita sekä antaa lausuntoja 
b) seuraa kauppa- ja kulttuuriopetuksen kehitystä, järjestää yrityskäyntejä ja 

osallistuu SKO-päiville 
c) järjestää jäsenilleen liikunta- ja kulttuuritilaisuuksia, matkoja ja muuta 

harrastustoimintaa 
d) kehittää jatkuvasti toimintaansa. 

 
4 
Hallinto 
 

Kerhon hallintoa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja enintään kuusi (6) 
jäsentä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien sekä ruotsinkielisten jäsenten 
edustus on otettava huomioon.  
 
Puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet valitaan kerhon vuosikokouksessa, joka 
pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan ja sihteerin. 
 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtajan 
toimikausi on kaksi (2) vuotta ja jäsenten kaksi (2) vuotta. 
 
SKO ry:n hallituksella on oikeus nimetä edustaja kerhon hallituksen kokouksiin. 
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. 

 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuina, on läsnä. 
 
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri 
varmentavat ja joka hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
 

5 
Hallituksen tehtävät 
 

Hallituksen tehtävänä on kutsua koolle vuosikokous ja valmistella siinä käsiteltävät 
asiat, esittää toimintakertomus ja toimintasuunnitelmaehdotus. Samoin on hoidettava 
mahdolliset määräraha-anomukset. 
 
Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai sihteeri yhden hallituksen jäsenen 
kanssa. 
 

6 
Talous 

 
SKO ry:n valtuuskunta päättää vuosittain kerhon jäseniltä perittävän jäsenmaksun 
suuruudesta ja kerhon käyttöön osoitettavasta määrärahasta. Määrärahan käytöstä 
päättää kerhon hallitus. 
 
Lisäksi toimintaa rahoitetaan eri tilaisuuksien ja tapahtumien osanottajilta perittävin 
maksuin. 
 

7 
Tiedottaminen kerhon jäsenille 
 

Tiedottaminen kerhon jäsenille hoidetaan Kauppaopettaja-lehdessä sekä SKO ry:n 
verkkosivuilla, sähköpostilla ja jäsenkirjeellä. 
 

8 
Kerhon vuosikokous 
 

Vuosikokouksen kutsuu koolle kerhon hallitus vähintään kaksi (2) viikkoa ennen 
kokousta. 
 
Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
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- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 
- todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- hyväksytään kokouksen esityslista 
- esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 

toiminnantarkastajan kertomus 
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
- vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle 
- päätetään hallituksen jäsenten kulukorvauksista 
- valitaan parillisena vuotena puheenjohtaja  
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
- valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
- muut mahdolliset asiat. 

 
9 
Kerhon ylimääräinen kokous 
 

Kerhon ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, mikäli 1/10 kerhon jäsenistä sitä vaatii. 
 

10 
Sääntöjen muuttaminen 
 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään kerhon kokouksessa. 
 
Muutos on alistettava SKO ry:n hallituksen vahvistettavaksi. 
 
 

Säännöt on hyväksytty Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat – Handels- och kulturlärarna i Finland 
SKO ry:n Seniorikerhon vuosikokouksessa 22.4.2017. 
 
Säännöt on vahvistettu Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat – Handels- och kulturlärarna i 
Finland SKO ry:n hallituksen kokouksessa 22.9.2017. 
 


