
SUUNNISTAVA UUSIMAA R.Y.

TOIMINTASAANNOT

1 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on SUUNNISTAVA UUSIMAA r.y.
ja kotipaikka Helsinki.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoitus on toimia suunnistusharrastuksen herat-
tamiseksi, yllapitamiseksi ja kehittamiseksi ja toimia suun-
nistusharrastuksen yleisten edellytysten parantamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys johtaa, valvoo ja oh-
jaa suunnistuksen harrastus-, koulutus-, valmennus- ja kil-
pailutoimintaa jasentensa toiminta-alueella Suomen Suunnis-
tusliitto r.y:n ohjeiden mukaisesti, toimii jasentensa yh-
teistyoelimena, hoitaa yhteydet alueen sidosryhmiin ja tuot-
taa karttoja, julkaisuja ja suunnistustoiminnassa tarvittavaa
muuta samantapaista materiaalia.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lah-
joituksia ja testamentteja seka avustuksia, omistaa ja vuok-
rata toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistoja ja osak-
keita.

JASENET JA JASENMAKSU

Yhdistyksen varsinaiseksi jaseneksi hallitus voi hakemuksesta
hyvaksya Suomen Suunnistusliitto r.yrhyn kuuluvan rekisteroi-
dyn yhdistyksen, jonka toiminta-alue sopii yhdistyksen toi-
mintaan.
Yhdistyksen hallitus hyvaksyy kannatusjaseniksi yksityisia
henkiloita tai oikeuskelpoisia yhteisoja, jotka haluavat tu-
kea yhdistyksen toimintaa, ja kutsuu kunniajaseniksi henki-
loita, jotka ovat erittain ansioituneesti toimineet suunnis-
tuksen hyvaksi.

Varsinaisilta jasenilta perittavan liittymismaksun, vuotuisen
jasenmaksun ja kannatusjasenmaksun maaran vahvistaa yhdistyk-
sen syyskokous. Kunniajasenilta ei perita jasenmaksua.



EROAMINEN, EROTTAMINEN JA RANGAISTUKSET

Jasen voi erota yhdistyksesta tekemalla siita yhdistyslain
mukaisen ilmoituksen. Jasenyys paattyy eroamisvuoden lopussa,
ellei hallitus hyvaksy aikaisempaa ajankohtaa.

Jasenen erottamisesta kokonaan tai maaraajaksi paattaa yhdis-
tyksen kokous yhdistyslain saannosten mukaisesti.

Jasenen tai sen henkilojasenen epaurheilijamaista kayttayty-
mista tai muuta saantojen vastaista menettelya yhdistyksen
alaisessa toiminnassa koskevan asian kasittelee ja annettavan
rangaistuksen paattaa hallitus. Rangaistus voi olla varoitus
tai seuralle enintaan 20.000 markan maarainen sakko ja henki-
lojasenelle enintaan kahden vuoden mittainen kilpailu- tai
toimitsijakelvottomuus.

Erottamis- tai rangaistuspaatos tulee voimaan heti. Sen kat-
sotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi paivaa sen jalkeen,
kun paatos on lahetetty sille kirjatussa kirjeessa, saantito-
distusta vastaan tai muulla todistettavalla tavalla. Paatok-
sesta saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mu-
kaan, kuin siita on erikseen maaratty.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevatkokous pidetaan vuosittain neljan kuukauden
kuluessa tilikauden paattymisesta ja syyskokous syys- marras-
kuun aikana hallituksen kutsusta ja sen maaraamassa paikassa
ja aikana.

Kevatkokouksessa esitetaan toimintakertomus, tilinpaatos ja
tilintarkastajien lausunto seka paatetaan tuloslaskelman ja
taseen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myontamisesta halli-
tukselle.

Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja
taloussuunnitelma ja sen yhteydessa liittymis- ja jasenmaksu-
jen ja kannatusjasenmaksujen suuruus ja luottamus- ja toimi-
henkiloiden matkakustannusten korvausperusteet,
paatetaan hallituksen jasenten lukumaara ja
valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja jase-
net erovuoroisten sijaan seka tilintarkastajat.

Kummassakin kokouksessa voidaan lisaksi kasitella hallituksen
esittamat ja jasenten vireillepanemat asiat.

Asia, jonka jasen haluaa kasiteltavaksi kevatkokouksessa, on
pantava vireille esittamalla se kirjallisesti hallitukselle
viimeistaan kahden kuukauden kuluessa tilikauden paattymises-
ta ja varsinaista syyskokousta varten 31.8. mennessa.



Yhdistyksen ylimaarainen kokous pidetaan yhdistyslain saan-
nosten mukaisesti.

KOKOUSKUTSU

Kutsu yhdistyksen kokoukseen lahetetaan kirjeitse jasenille
niiden yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen tai julkais-
taan yhdistyksen omassa tiedotuslehdessa tai Suomen Suunnis-
tusliiton jasenlehdessa vahintaan kaksi ja enintaan kuusi
viikkoa ennen kokousta.
Kutsussa on mainittava kokouksessa kasiteltavat asiat.

JASENEN EDUSTUS JA AANIMAARA KOKOUKSESSA

Varsinaisella jasenella on yksi aani yhdistyksen kokouksessa.
Siina varsinaista jasenta voi edustaa yksi aanivaltainen
edustaja ja toinen, jolla on vain puheoikeus. Edustajalla tu-
lee olla jasenen antama valtakirja. Han voi edustaa vain yhta
jasenta. Kannatus- ja kunniajasenella on vain puheoikeus.

8 HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 jasenta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen kullakin jasenella on yhdistyksen syyskokouksen
heille vahvistama toiminnan osa-alue.

Hallituksen puheenjohtajan ja jasenen toimikausi on kaksi
vuotta alkaen vaalia seuraavan kalenterivuoden alusta. Ensim-
maisella kerralla arvotaan puolet hallituksen jasenista ero-
vuoroon vuoden kuluttua.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kut-
susta ja on paatosvaltainen, jos jompikumpi heista ja vahin-
taan puolet jasenista on saapuvilla.

Hallituksen tulee lakimaaraisten tehtavien lisaksi mm.

maaritella toiminnan alueet, nimeta niiden tehtavia
hoitamaan jaostot, valiokunnat tai tyoryhmat ja
asettaa niille tavoitteet,

ottaa ja erottaa toimihenkilot ja paattaa heidan
tyosuhteisiinsa liittyvat asiat,

paattaa irtaimen omaisuuden ostamisesta yhdistyksel-
le ja sen myymisesta,

paattaa yhdistyksen liittymisesta muihin jarjestoi-
hin.



9 PAATOKSET

Jos yhdistyksen tai hallituksen kokouksessa joudutaan aanes-
tamaan, voittaa se esitys, joka saa yli puolet aanista. Aan-
ten jakautuessa tasan voittaa se ehdotus, jota puheenjohtaja
on kannattanut, mutta vaaleissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen kokouksessa saantojen muuttamiseen ja yhdistyksen
purkamiseen vaaditaan vahintaan kolmen neljasosan kannatus
aanestyksessa annetuista aanista.

10 TILI- JA TOIMINTAVUOSI, TILINPAATOS JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Tilinpaatos on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikau-
den paattymisesta ja luovutettava tilintarkastajille kahden
viikon kuluessa sen jalkeen.

Yhdistykselle valitaan vuosittain kaksi varsinaista ja kaksi
varatilintarkastajaa.

11 NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yk-
sin, kaksi hallituksen jasenta yhdessa tai hallituksen jasen
yhdessa hallituksen nimeaman toimihenkilon kanssa.

12 PURKAUTUMINEN

Jos yhdistyksen kokous on paattanyt purkaa yhdistyksen, on
sen samalla maarattava yhdistyksen omaisuus kaytettavaksi
suunnistuksen edistamiseen. Samoin tehdaan, jos yhdistys lak-
kautetaan.


