Hyväksytty kevätkokouksessa 10.3.2020 ja PRH:ssa 28.5.2020

VAASAN SUUNNISTAJAT RY:n säännöt
1 § Yhdistyksen nimi on Vaasan Suunnistajat r.y. ja kotipaikka Vaasan kaupunki.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on suunnistusharrastuksen edistäminen.
3 § Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailuja, kursseja ja leirejä,
toimeenpanee keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, toimii muilla edellisiin verrattavilla
tavoilla sekä kerää varoja toimintansa ylläpitämiseksi.
4 § Yhdistys kuuluu Suomen Suunnistusliitto ry:n, joka on Suomen Liikunta ja Urheilu SLU
ry:n jäsenjärjestö.
5 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta
ja jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy.
Johtokunta on yhdistyslain 14 §:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan
jäsenen yhdistyksestä. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle
on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä
on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jäsenellä on oikeus saattaa johtokunnan
päätös yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti 30 päivän
kuluessa johtokunnan päätöksen tiedoksisaannista.
6 § Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia ja kannattavia jäseniä. Kunniajäsenekseen
yhdistys voi kokouksessaan tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti
edistäneitä henkilöitä. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat yhdistykselle
vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen syyskokouksessa.
7 § Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan
valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä neljä jäsentä
ja vähintään kaksi mutta enintään neljä yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittua
varajäsentä. Johtokunnasta on puolet vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tulee olla keskenään erovuorossa eri vuosina, samoin tulee olla
rahastonhoitajan ja sihteerin erovuorossa eri aikaan.
Johtokunta on päätösvaltainen mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
kolme jäsentä tai varajäsentä ovat saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnan kokouksiin kutsutaan sekä
jäsenet että varajäsenet, mutta varajäsen voi äänestää vain jonkin varsinaisen jäsenen
sijasta.
8 § Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan tarpeelliset virkailijat. Asioiden
valmistelua ja toteuttamista varten johtokunta voi asettaa tarvittavan määrän jaoksia.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
10 § Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan syyskokouksessa vuodeksi
kerrallaan kaksi toiminnantarkastajaa.
11 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja toimintakertomus on jätettävä
toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
12 § Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa sekä kevätkokous helmimaaliskuussa molemmat johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Muita kokouksia
pidetään kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa
yhdistyksen äänioiketetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää ilmoitetun
asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään
seitsemän päivää ennen kokousta ilmoituksella yhdistyksen kotisivulla.
13 § Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
Vahvistetaan talousarvio seuraavaa vuotta varten
Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
Valitaan yhdistykselle erovuoroisten tilalle puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
ja/tai varapuheenjohtaja ja sihteeri
Valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
tarkastamaan
Päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista ottaen
huomioon näiden sääntöjen 15 §
Muut mahdolliset esille tulevat asiat

14 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
2. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä vuodelta ja toiminnantarkastajien
toiminnantarkastuskertomus
3. Päätetään edellisen vuoden tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle
4. Päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista ottaen
huomioon näiden sääntöjen 15 §
5. Muut mahdolliset esille tulevat asiat
15 § Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan
päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi,

tehköön siitä kirjallisen esityksen johtokunnalle vähintään 10 päivää ennen kokousta,
että johtokunta ehtii antaa siitä lausunnon.
16 § Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä,
paitsi milloin on kysymys sääntöjen 17 ja 18 pykälissä mainituista asioista.
17 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on
kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3⁄4 annetuista äänistä.
18 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin
pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3⁄4 äänten enemmistöllä. Jos yhdistys
purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan
hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen mukaan.

