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YhdistykEeltl kf,ytetlln nllrgl st8nn6iseE ninityst6
aeura.
Seura on

seuran
Seuran
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4n
prrultrttu .:./*.

klcll

19.

on ...?y9lne.l.\19+]....................

tarkoltua Ja aen toteuttanlnGn
seuran terkoltukecnl on Jxrentenet urhelluannuntaan
tarvlttavan teldon, ruunllllieen kunnon Ja hcnklsen
vlreydcn kehlttlntrcn Ja ylltpitlnlacn arnrlla kaevatl
taa helatt tydkykynrl Ja hcnkisten sninatsuukiienae

puolelta yhtrlrkunnarre hyddyrrlsili kanaalalgra, ter-

\
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jota heille terveiti vapaa-ajan hsrrastuksia sekd
edistdd toiminta-al.ueerlaan seuran tarkoituksenmukaista toirnintaa.
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Edellisess5 pyk6lissi mainittua tarkoitustaan seura
toteuttaa:

1. jAr jestiiniil16 arnpumaurheilu- ja nuita liikunnatlisia harjoituksla, koulutustilaisuuksia ja kilpailu)a, ampulraurheilun alaan kuuluvia nEyt6ksif,, juh1ia, kerhotilaleuuksia eekd antamalla valistusta
seurln larkoitukaeen lilttyvisst kyayrnyksissd, ^

2. kiinnlttAn{1lfi ehdotusten, anomusten ynni nuiden
aloitteiden kautta tolminta-alueensa viranomaisten
ja asianonaisten elinten huoriota sekd o.natoimiseeti pyrkien anpuluurheilutolminnan kehittlmiseen
Ja s111e t,arpeellleten kilpailu- Ja harjoituspaikkoJen Ja -vf,Iineiden hankkinigeen sek[ vilittirn6l16 voittoa tavol.ttelenatta Jteenllieen urheiluvdlincltl Ja -asustelta.
3. harJolttanalla Julkeiautoinintaa
d. ottrnrlh vratran lahJoituksia Ja tertanentteja
gekl oniatanalla tolnlnt,aanea vrrten tarpcellieia
ki lnte istOJ{,

5. hankklnalla varoJa lolmlntansr tukemieeksi jtrJestllen kertykol{ ja .rrpaJaisia, omletaen Ja ylllipitfien urheilulait,okgla, harjoittaen kuatannus- ja
nonistustolrnintaa aeki naJoitus- Ja raviteenuglil-

kettl Ja kioakl- ja bingotolmlntaa.

{ S

Suoten Valtakunnan Urhcilultitto SVttL r.y!n pllrln Ja
Susnan lnpuJalnlllton JIaenenA scura noudett,aa plirln
Ja Sumcn AnpuJa{nlllton s{lnt6Jl. Sudr€n Valtakunnan

Urhelluliitto SVUL r.ysrtl klytetlfln nllssll slllnn6isr[ lyhennet,t{ SVUL Ja AarpuJalnliltogta lyhennett[
SAL.

- 3Seuran jiisenet

5S

voi hallitus

anomuksesta hyviiksyfi
henkil6n, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SVUL:n
piirin, SIL:n sek6 SVUL:n sdtnt6jii ja pSiit6ksiA.

Seuran Jiiseneksi

KunniapuheenjohtaJaksi voldaan vuosikokouksen pdiit6kseIl5 kutsua seuran puheenJohtajana ansiokkaasti toininut henkl16. KunniapuheenJohtajan arvo on elinikiiinen.

f,unniaJAeeneksi. voidaan hallituksen esityksest8 rruosikokouksen pf,f,t6ksc11fi kutsua henkil6it5, jotka ovat

erittiiin huornattavacti edistineet seuran toimintaa.
(unniaJf,acnen arvo on elinikiiinen.
Kannattaviksi jisenikai voi aeuran hallitus hyviksyli
henkil6tt| tal olkeustolnikelpoisia yhtelg6j6' jotka
tukevat aeuran toinintaa auorittanalla rmotuisen tai
kertakaikkieen kannattajaJlsennaksun.
KannattaJaJf,senelll ei ole li$niolkeutta seuran kokouks i sea.

Seura

6S

pittl yhdiatyslain edellyttlim5ii jtsenluetteloa.

Jiisen, joka haluaa erotr 3eurasta, tehk66n siitA kirjallisen ilmoituksen seurrn halIitukselle tai puheenjohtajalle tai llmoittakoon siitfl suullisesti seuran
kokoukseeaa pdytlkirJaan merkitsemietl vlrten. Ero
kataotaan ttpahtuneekei hetl, kun ilnoitus on tehty,

nutta eroava on velvollinen suorittamaan makgunsa
gekli muut nXlden sf,f,ntdJen edellyttf,nlit velvoitteet
tolnlntavuoden loppuun astt.
7S

Hallitug voi erottar aeuraBta jf,senen, Jos hf,n:

laininlyd Jf,acnnaksunsa suorittamisen,
toimii seuran stAntdJen vastaisesti |
rikkoo lakeJa tai eeiintyy urheil.uhengen vastai.
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sesti,

- toinii seuran ja

SVUt:n

piirin sekfi

SAL:n ja

SWL:n tarkoitusperien vastaisesti
Erottamispafltdksesti on erotetulla oikeus vedota
seuran seuraavaan kokoukseen. vetoomus on tehtiivi
kirjarLisesti seuran hallitukselle neljAnroisra peivin kulueasa erottarnispiitdksen tiedoksisaantipdivdstd, kyseietii p,!iivi{ lukuun ottamatta. Hallituksen
on kutsuttava koolle seuran kokous viimeistiEn 30 pf,ivin kuluessa vetoomuka€n sartuaan. ElIei vetoomusta
esitetX edelll mainitussa jdrjeatyksease, tulkoon
erottaniaptlt6a voinaan heti m6iriaJan pllXtyttyd,
nutta nuusar tapaukrerra katsottakoon j6sen erote- L
tuksi eeuragta vagta gitten, kun seuran kokous on
erottaniepf,it6kaen vahvlgtanut .

Erotetulla el ole oikeutta vaatia takaisin seuralle
suorittanlaan nakauja.

LiittyrtrI s

Jr

Jf,aenuakaut

Jtrenirtf, kanncttevlen liittlmis-

Ja Jlsennaksujen

sekl kannlttrJrj8sennaksuJen auuruudesta pii5tteii 8euran eyyskokouc vuoeittain.
KunniapuheenJohtaJalta Ja kunniajlseneltd
Jicennaksua.

ei

kanneta .-*

Sellituksella on oikeue vapauttaa Jisen J$sennakguJcn euorittaniscrta sekX samoin ninetii jlisen ainaisJIrenekrI:
Joe bln on

ollut reuran Jf,aencnI 30 vuotta,

tri suorittanut kertakaikkigena Buoritukrena
vuodcn Jlrcnnakrut,

Saanrtetut JXrenolkeudet

sf,

llyvtt.
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-5Seuran varsinaiset

9S

ja ylim,ii5rAiset

kokoukset

pdit6svalta seuran asioissa on sen kokouksilla. Var-

sinaisia kokouksia ovat syyskokous, joka pidetA5n
loka-marraskuussa, ja vuosikokous, joka pidet6iin
maalis - huhtikuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman
a jan miiArSX hallitus.
Seuran kutsuu kokoukseen hallitus vdhintiiiin nelj5toista (1{) pAiviS ennen kokousta paikkakunnalla
yleisestl levilivdssi sanomalehdessi ja seuran ilnoitustauluilla. Kokouekutsussa on mainittava kokoukseasa esille tulevat aeiat-

hallituksen puheenjohtaja tai hHnen
estyneenfl ollessaan hallituksen varapuheenjohtajar
ninki jtlkeen kokoukaelle valitaan puheenjohtaja,
p6ytAkirjanpitEji kaksi p6yttkirjan tarkastajaa ja
tarvittaesta Xf,ntenlaekijoita sek5 todetaan l6en5oliJat, Ja [Xnlolkeutetut j[senet kuin my6s kokoukeen
Kokouksen aeaa

lallllguus Ja P[Xt6svaltaisuus.
Seuran kokoukeisaa on jokaisella liittymis- ja jEsenmaksunsa ieuran kokoukeen rniiliriisim5nA aikana maksa-

neella 15-vuotta t5ytt5neellfl Jdsenellli, kannattajajiiaentA lukuunottanatta, sek$ kunniapuheenJohtajalla
ja kunniaJlisenellii ykai Alini. Valtakir jalla ei saa
Ai[neet{X.

asiat ratkaietaan ykainkertaigella
fi[nten enenmlgt61lfi, ellel nHlss6 g$iinn6isg5 ole Jonkln aelan rbtkaleemlseeta toisin m56r6tty. fitnten
nennesaf, talan rttkalsee vaalelgsa arpal muisga
f,Snegtykslrrf, voittaa se miellpide, jota kokouksen
Iy*hetglghttJa l,nnnnttat. flntrtl'kset trpsht'3va'i. rvornegti, Jollei kukaan vaadi suljettua SHneetystE.
Seuran kokoukglssa

Syyskokoukseesa
L.

klieitellf,An seuraavat aaiat:

Kokouksen avaug

T

\

-b

2.

3

.

Valitaan kokouksel le
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi p<iyttikirjan t.arkistajaa
d ) 6iinten laeki jat
Todetaan lIsntol i j{F ja Siinioikeutetut jiisenet

ja pSiit6sval-

{.

Todetaan kokouksen laillisuue
talguue

5.

Vahvtetetaan liittynris-'
jaJlsennaksuJen suuruua

6.

Vthvlstataan eeurarvtn vuoden toinintaguunnitelna Ja telouearvio

Jlsen- ja kannatta-

T.ValltaanEeurllvakeitotnintarnrodeksitiiysi-

lkXieten Jlrenten keekuudeeta hallitukeen
puhecnJohtaJe, Jota kuttutlen aeuran puhcenJohteJakrl

8.

Valltaan erovuorollten Johtokunnan jf,eenten
tilalle 3 tlysi-ikiiistf, varsinaieta jleentE
Ja ykel varaJtaen kahdekei seuraavaksi toi 'nintarnrodckrl

9.

Vtlltlan kakrl tillntarkaetaJaa ja kaksi varatl I lntarkartaJaa

10.

Pf,f,tctlln, mltkf, urhcllunrrodot ovat geuran
ohJclnaera, Je valitaan puhecnJohtaja ja j6acnet kutekln urheilunuotoa holtevaan jaostoon

11.

Valltaen cdurtaJat SWLrn pllrlln Ja SALrn
vuori- ylt. kokouksiin tai annetean johtokun-
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nalle valtuudet henkildiden valitseniseksi
ko. kokouksiin
KIsitellaan hallituksen esittemet tai jflsenten 10 5:n mukaisesti vireille panemat muut

L2.

asiat

13.

Kokouksen pA6ttAninen

Kevdtkokoukseaea

eIi

vuosikokouksessa kAsitell5fln seu-

raavat asiat:

l.

Kokouksen avaua

2.

Valitaan kokoukselle

a) puheenJohtaJa
b) sihteeri
c) kaksi pdYtlkirJan tarkistaJaa
d) tEntenlaakiJat
3.

Todetaan l6enAo1ijat Ja iidnioikeutetut
net

l.

Todetaan kokoukgcn

jlce-

laillisuus Ja p:ifit6oval-

talruue

5.

Esltetlen vahvlgtettavaksi hallituksen laatlna vuosi- Ja tilikertomuc

6.

Eeltetf,Xn tlllntarkaataJlen lausunto

7.

'

Plf,tatltin tlll-

Ja vaatuuvapauden ny6ntlalsestl aglanonaieille

8.

Kf,ritellAln hallirukgen esitt6mAt tai Jlaenten 10 5:n nukaisesti vireille panenat asiat,

9.

Kokouktcn pltIttf,minen

-B

YlinlErlis isei

kokouksissa

t.

:

Kokouksen avaus

2.

Valitaan kokoukselle
a) puheenJohtaja
b ) sihteeri
c) kaksi poyt5kirjan tarkistajaa
d) S6ntenlaakijat

3.

Todetaan llcnflolijat
net

{.

Todetaan kokouksen }aillieuus

tai

5.

ja Slnioikeutetut jiiseja piitdsval-

suue

EeltcllEXn nc agiat, jotka kokougkutsugsa
kokouksen kflsiteltf,viksi nainittu

on

Ariat, Jotka a€urtn Jlaenet haluavat fcurrn vargineircn kokoukrcn klriteltlviksi, on ecltett$vii kirjaltigcrtl hallitukselle syyrkohoukgen oealta ennen syyskuun 1. pXlvf,l ja vuoalkokouksen otaltt ennen hetnikuun l. pnivll.
ylirltrllnen kokoue pidettln silIoin, kun hal*lltua katgoo een tarpeellleeksi tai, kun vlhintf,fln
ykei kyu€nclo8r reuran Jlaeoietf, on tehnyt aiitA
hallltukrcllc klrJalllren erltykren. Ylln{5rfi icen lc,lkukrcn kutsuare on nrinittava ne asiat, Jotica ovar
antancct aihcen kokoukrcn koollc kutsunlseen. Xutsu
ylinlilrf,lecen kokoukeccn teprhtuu samrlla tavalla
Scuraa

kuln varginalrcen

kokoukaeen.

kokout on pidettf,vl vilnairttln kahden
kuukauden kulucrra alltX kun Jleenet ovat edelll mai.nituin tavoln tehneat caltyksen t,al vllneiatlEn 30
p[lvln kuluttua 7 $lsef, nainitugta vetoomuksesta.

flldilrtlncn
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Seuran hallinto

f0 S

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudesta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa sek5 seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallit,ukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta
jiisentA. Puheen johta ja valitaan vuodeksi ja muut jiisenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, ettd heistd
vuosittain on erovuorossa puolet, aluksi arvan nukaan, sen jSlkeen vuoroittain.

Hallitus valitsee

keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtaJan vuodeksi kerrallaan. Hallitus ottaa seu-

ran jlisenist6gtS eihteerin ja mrut tarpeellieeksi
katsonanga

toinihenkil6t. Rahastonhoitaja voidaan ot-

taa jdsenlatdn ulkopuolelta.
Hallitue kokoontuu puheenjohtajansa tai hinen ollessa
estynyt varapuheenjohtajansa kutsusta kun he katgovat
sen tarpeelllaeksi, tai jos puolet hallituksen jAse-

nist6 kirJalliaesti sitli vaatii.
Hrllitus on pf,f,tdevaltainen, kun sen kaikki jlisenet
ovat kokoukseen kutsutut ja vlhintiiiin kolne JAsentflr
puheenjohtaJa tai varapuheenJohtaja niihin luettuna,
ovat saapuvilla.
Hallit,ukeen kteiteltf,viit aalat ratkaistaan yksinkertaisella lif,nten enennlstdllA. flSnten mennesgH t,aaan
ratkaieee vaalelsea arpai muisga SAneatykeiss6 voittaa ae niellplde, Jota kokouksen puheenJohtaJa kannattaa. [Aneatykaet tapahtuvat avoimesti, jollei kukaan vaadi aulJettua t{nestystA.

Hallitukaen tehtf,vf,nH on:

t. Pttlid Jlsenrek ister iA
2.

Johtaa Ja valvoa seuran toimintaa

\
- 10 3.

4.

Hoitaa seuran taloutta ja vasrata
ja
lehtia varojen ho i dost a

huo_

Valmistella seuran kokoukselle
esitettiivait

asiat ja kutsua jlsenet kokouksiin
5.

Laatia ja eeittdi seuran syyskokoukselle
hy_
v$ksyttlivdksi toirnintasuunnitelna ja
talous_
arvio seuraavaksi vuodeksi

6.

Laatia ja eelttAf, seuran toimintakertomus

aeuran vuoeikokoukeelle
7.

EsittlX scuren titinpAlt6s ja tilintarkasta

jien. sllt& Ja aeuran hallinnoatr
ant&ma tarl,
kaetuckertmua seuran vuos ikokoukselle
&.

Ptnn& tEytf,nt6On seurrn kokoueten pis.tdrkset

9.

toinittaa a€uran Jisenille tupeelliset rie_

dot

lO. Hyvlhayl Ja erottaa Jlsenet 5 ja Z
S:sse
nainituin poikkeuksln.
11. pfiltftif,

aeurun ansisterkkien nydntliniseetl
Ja nruiden kunnia_ ja ansionerkkien esit,t6_
miseet[ sek{ piHili niisili aeianmukaista
tu_

etteloa

12.

Nirnetf, arnrkceen tarpeellislkei
kataoman.ga
tolnrikunnat vahnietelearaan edellX urainittuja

aelolta

aeklt

13. Hottaa nuut e.ille tulevat arlat
Ja ryhtyfi
kaiklclin eeuran edun kullolnhin edellyttl_
niln tolnenplteielin
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Seuran hallinto

I0 S

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudesta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa sek5 seuraa edustaa syYskokouksen valitsema hallitus.

Hallit,ukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (5) muuta
jiisent5. Puheen johta ja valitaan vuodeksi ja muut jiigenet kahdeksi vuodeks i kerraLLaan s iten, ettii heistii
vuosittain on erovuorossa puolet, aluksi arvan mukaan, 3en j6lkeen vuoroittain.

Hallitus valitsee

keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtaJan vuodeksi kerrallaan. Hallitus ottaa seuran jiisenist6st6 sihteerin ja muut tarpeelliseksi
katsomanaa toinihenkil6t. RahastonhoiEaJa voidaan ot-

taa jiisenlst6n ulkopuolelta.

Hallitug kokoontuu puheenjohtajansa tai

hHnen

ollessa

estynyt varapuheenjohtaJansa kutsusta kun he katsovat
sen tarpeelllseksi, tai jos puolet hallituksen jiise-

nietli kirJallisesti sitli vaatii.
Htllitus on pfif,tdevaltalnen, kun sen kaikki jAsenet
ovat kokoukseen kutsutut ja vdhintliiin kolure J6sent6,
puheenjohtaJa tai varapuheenJohtaja niihin luettuna,
ovat saapuvilla.
Hallitukeen kIsltelt[viit aaiat ratkaistaan yksinkertaleella Af,nten enennlst6llli. [f,nten mennessA tasan
ratkaisee vaalelgsa arpai nuisea ii6nestykalsg5 voittaa ae nlellpide, Jota kokoukgen puheenJohtaJa kannattaa. flineatykaet tapahtuvat avoimesti, jollei kukaan vaadi eulJettua Slnestystfi.
Hallitukaen tehttvtnA

on:

1.

Pttli[

2.

Johtaa Ja valvoa seuran toimintaa

Jlsenrek igter iE

lrs

tolminta- ia tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit tositteineen ja tilinpiiStds hallituksen puolesta
allekirjoitettuna on helmikuun 15. pAiv56n mennessS
Iuovutettava tarkastusta varten titintarkastajille'
joiden on ne palautettava tarkastuskertomuksensa kera
hallitukselle viimeistSSn maaliskuun 1. pliiv5nii. TiIintarkastajille on annettava my6s se muu aineisto'
jonka he seuran tilien ja hallinnon tarkastamiseksi
katsovat tarpeelliseksi saada tutkittavakseen-

12S

klrjoittavat hallituksen puheenjohtaja'
varapuheenjohtaja ja sihteeri' kaksi yhdessii-

Seuran

Seuran ninen

tluita mliAriykeili
13

s

e'r Seuran, hallituksen

ja jaostojen kokouksissa on pi-

Seuran kokousten p6yt6kirja on
kokouksen puheenJohtaJan Ja si'hteerin allekirjoitettava sekf, vellttujen tarkastajien tarkastettava.

dett[vI pdyt,likirjaa.

Hallitukeen ja jaostoJen p6yt'likirjat tarkastetaan
het,i t,ai seuraavassa kokouksessa.
14s

Toimintanga tehostamiseksi seuran kokous voi niiiden
saiinr6Jen Ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi aeuran sisA ist6 toinintaa jiir jestdviii
sAdnn6hsi6, nuodostaa osastoja eli kerhoJa' jotka
omaa oikeuakelpoisuutta vailla Loimien hoitavat niille ugkottuJa tehtiiviE ja valita ndihin tarpeelliset
johto- Ja tolnielimet.

15s

NSitli siitint6jii voidaan muuttaa vain seuran piiiit6svaltaieesga syyekokoukgegga, jos vAhintlilin kolme
nelj5soaaa t3/41 annetuleta 5l[nist6 nuutoksen tekoa
kannattaa. Muutokset tulevat voimaan vasta sen jiilkeen, kun SAL:n liittohallitus on ne vahvistanut ja
ne on yhdistyerekiet,eriln rnerkitty.
SAlintdJen muuttrmisesta
sa.

on ilmoitettava kokouskutsus-

tl-

1:

1

13$

-

Seuran purkaftista korkcva pl{t<is on, ollakseen p$-tevA
tchEnv* seurrn Byyskohouksessa. Pii5t,6s tulee voimaan,
joe sitl on ktnntttanut vihint,d5n ltolme neljSsosaa
(3/ 4, kolaoukeelsa Iisnlolevista iiiinioikeutetuista
jiiasnisaI. Kokouskutsuasa on meinittava seuran purkarni

17'3

12

selte.

f;un seura on pli'Stetty purkta' sen varat on luovutettava johonkin paikkakunnan liikuntakasvatusta edistSvlln terltoitukeeen purkarnisesta pii$ttdneen kokoulcsen'
ptxtolsar wkals€sti. Pesdnselvitysrniehini toimivat
kokouhgen veltrt,gcmat henki,l6t.
gcuraR purlrrntsesta on

ilmoitettlva yhdistysrekiete-

riin.

tt3

lietlrti, nltl nfietl sxxnn6iess on nilfirlitry' noudrtetren voituftr olevtn yhdistyslain nl5rlyksi5 '
scn

