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1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on SUUNNISTAVA UUSIMAA ry ja kotipaikka Helsinki.
2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoitus on toimia suunnistusharrastuksen
herättämiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi ja toimia
suunnistusharrastuksen yleisten edellytysten parantamiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys johtaa, valvoo ja ohjaa
suunnistuksen harrastus-, koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa
jäsentensä toiminta-alueella Suomen Suunnistusliitto ry:n ohjeiden
mukaisesti, toimii jäsentensä yhteistyöelimenä, hoitaa yhteydet
alueen sidosryhmiin ja tuottaa karttoja, julkaisuja
jasuunnistustoiminnassa tarvittavaa muuta samantapaista materiaalia.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia
ja testamentteja sekä avustuksia, omistaa ja vuokrata toimintaansa
varten tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita.
3. JÄSENET JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hakemuksesta
hyväksyä Suomen Suunnistusliitto ry:n jäsenen, jonka toiminta-alue
sopii yhdistyksen toimintaan.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy kannatusjäseniksi yksityisiä
henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea
yhdistyksen toimintaa, ja kutsuu kunniajäseniksi henkilöitä, jotka
ovat erittäin ansioituneesti toimineet suunnistuksen hyväksi.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen
jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun määrän vahvistaa yhdistyksen
syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
4. EROAMINEN, EROTTAMINEN JA RANGAISTUKSET
Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä yhdistyslain mukaisen
ilmoituksen.
Jäsenyys päättyy eroamisvuoden lopussa, ellei hallitus hyväksy
aikaisempaa ajankohtaa.
Jäsenen erottamisesta kokonaan tai määräajaksi päättää yhdistyksen
kokous yhdistyslain säännösten mukaisesti.
Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen eroaa tai tulee erotetuksi
Suomen Suunnistusliitto ry:n jäsenyydestä, tulee jäsenen erota
yhdistyksestä tai jäsen voidaan erottaa.
5. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain neljän kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä ja syyskokous syys-marraskuun
aikana hallituksen kutsusta ja sen määräämässä paikassa ja aikana.
Hallitus voi sallia osallistumisen kokoukseen ja ylimääräiseen
kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa.
Kevätkokouksessa esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tuloslaskelman ja
taseen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle.
Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja
taloussuunnitelma ja sen yhteydessä liittymis- ja jäsenmaksujen ja
kannatusjäsenmaksujen suuruus ja luottamus- ja toimihenkilöiden
matkakustannusten korvausperusteet, päätetään hallituksen jäsenten
lukumäärä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja
jäsenet erovuoroisten sijaan sekä tilintarkastajat. Kummassakin
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kokouksessa voidaan lisäksi käsitellä hallituksen esittämät ja
jäsenten vireillepanemat asiat.
Asia, jonka jäsen haluaa käsiteltäväksi kevätkokouksessa, on pantava
vireille esittämällä se kirjallisesti hallitukselle viimeistään
kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja varsinaista
syyskokousta varten 31.8. mennessä.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain säännösten
mukaisesti.
6. KOKOUSKUTSU
Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille niiden
yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen sekä julkaistaan
yhdistyksen verkkosivuilla vähintään kaksi ja enintään kuusi viikkoa
ennen kokousta.
Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
7. JÄSENEN EDUSTUS JA ÄÄNIMÄÄRÄ KOKOUKSESSA
Varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. Siinä
varsinaista jäsentä voi edustaa yksi äänivaltainen edustaja ja
toinen, jolla on vain puheoikeus. Edustajalla tulee olla jäsenen
antama valtakirja. Hän voi edustaa vain yhtä jäsentä. Kannatus- ja
kunniajäsenellä on vain puheoikeus.
8. HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi on kaksi vuotta
alkaen vaalia seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallituksen jäsen
voidaan valita hallitukseen enintään kolmeksi peräkkäiseksi
toimikaudeksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja
on päätösvaltainen, jos jompikumpi heistä ja vähintään puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen tulee lakimääräisten tehtävien lisäksi mm. määritellä
toiminnan alueet, nimetä niiden tehtäviä hoitamaan jaostot,
valiokunnat tai työryhmät ja asettaa niille tavoitteet, ottaa ja
erottaa toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteisiinsa liittyvät
asiat, päättää irtaimen omaisuuden ostamisesta yhdistykselle ja sen
myymisestä, sekä päättää yhdistyksen liittymisestä muihin
järjestöihin. Hallituksen jäsenten valinnassa käytetään suhteellista
vaalitapaa ehdokaslistoja käyttämättä siten, että äänestyslippuun
voi merkitä enintään yhtä monta nimeä kuin on valittavia henkilöitä.
Vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen
ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden
äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden
kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät
ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.
9. PÄÄTÖKSET
Jos yhdistyksen tai hallituksen kokouksessa joudutaan äänestämään,
voittaa se esitys, joka saa yli puolet äänistä. Äänten jakautuessa
tasan voittaa se ehdotus, jota puheenjohtaja on kannattanut, mutta
vaaleissa ratkaisee arpa.
Yhdistyksen kokouksessa sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen
purkamiseen vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan kannatus
äänestyksessä annetuista äänistä.
10. TILI- JA TOIMINTAVUOSI, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä ja luovutettava toiminnantarkastajille kahden viikon
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kuluessa sen jälkeen.
Yhdistykselle valitaan vuosittain kaksi toiminnantarkastajaa ja
kaksi varatoiminnantarkastajaa.
11. NIMENKIRJOITUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin,
kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä
hallituksen nimeämän toimihenkilön kanssa.
12. PURKAUTUMINEN
Jos yhdistyksen kokous on päättänyt purkaa yhdistyksen, on sen
samalla määrättävä yhdistyksen omaisuus käytettäväksi suunnistuksen
edistämiseen. Samoin tehdään, jos yhdistys lakkautetaan.


