KAINUUN HIIHTO RY
TOIMINTASÄÄNNÖT
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
1§
Yhdistyksen nimi on Kainuun Hiihto ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Kajaanin kaupunki.
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
Näissä säännöissä käytetään Kainuun Hiihto ry:stä nimitystä yhdistys.
Yhdistyksen tarkoitus
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on hiihtourheilun edistäminen, kehittäminen ja valvominen, sekä kilpailu-,
valmennus-, nuoriso ja kuntoliikuntatoiminnan harjoittaminen sekä toimiminen mainittujen toimintoja
harjoittavien jäsentensä alueellisena yhdyselimenä.
Yhdistyksen toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
Toiminnassa pyritään edistämään laaja-alaisesti tasa-arvoista liikuntakulttuuria.
Tarkoituksen toteuttaminen
3§
Yhdistys toteuttaa toimialueellaan tarkoitustaan:
- kehittämällä ja ylläpitämällä kilpailutoimintaa
- järjestämällä kilpailutilaisuuksia sekä edistämällä hiihtoa kuntoilumuotona
- edistämällä uusien hiihtoseurojen perustamista ja huolehtimalla siitä, että
mahdollisimman monet muutkin urheiluseurat pitävät hiihtoa ohjelmassaan.
- tehostamalla jäseniensä toimintaa järjestämällä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia
- toimimalla hiihdon edunvalvojana toiminta-alueellaan
- toimimalla yhteistyössä Suomessa ja ulkomailla toimivien yhteisöjensä kanssa
- harjoittamalla kustannustoimintaa sekä voittoa tavoittelematta urheiluvälineiden
välitystä jäsenilleen sekä tekemällä toiminnan vaatimia sopimuksia.
Yhdistys hankkii varoja toimintansa tukemiseksi osaksi edellä mainituin tavoin ja Iisäksi ottamalla
vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestämällä keräyksiä ja arpajaisia, harjoittamalla ja tuottamalla
ympäröivän yhteiskunnan tarvitsemia liikuntapalveluja.
Yhdistyksen jäsenet
4§
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla kirjallisen hakemuksen perusteella
hiihtoa harrastava tai hiihtotoimintaa edistävä rekisteröity urheiluseura taikka muu
rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Vuosikokous päättää liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden.
Henkilö, joka toiminnallaan on erikoisessa määrin edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista,
voidaan varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.
Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

5§
Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä lainmukaisen ilmoituksen.
Eroaminen tulee voimaan yhdistyksen kulumassa olevan toimintavuoden päättyessä.
Jos jäsenyhdistys- tai yhteisö purkaantuu, erotetaan jäsen yhdistyksestä.
6§
Jäsenyhdistystä tai -yhteisöä taikka sen jäsentä, joka ei noudata näitä sääntöjä tai yhdistyksen
johtoelinten päätöksiä tai määräyksiä tahi muulla tavoin toimii yhdistykselle vahinkoa tuottavasti, voi
johtokunta rangaista sen jälkeen, kun asianomaiselle on annettu tilaisuus selityksen antamiseen
määrä-ajan kuluessa
- yksityisluontoisella tai julkisella varoituksella
- kilpailu- tai toimitsijakelvottomuudella enintään kolmen vuoden ajaksi
- yhdistyksestä erottamisella määräajaksi tai kokonaan
Kilpailu- ja toimitsijakelvottomuus ei vapauta avoinna olevista velvoitteista yhdistystä kohtaan.
Kurinpitotoimen kohteeksi joutunut voi saattaa asian urheilun oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi.
Yhdistyksen hallinto
7§
Yhdistyksen päätösvaltaa käytetään yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen hallituksena toimii
johtokunta.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään elo-syyskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos kokous tai johtokunta niin päättää tai jos yksi kymmenesosa (1/10)
äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten.
Kokous on kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kutsu
yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta kirjallisena tai
sähköposti-ilmoituksena jäsenille.
8§
Jäsen osallistuu yhdistyksen kokoukseen valtuutetun varsinaisen edustajan välityksellä. Jäsenen
äänivaltaa käyttää sen varsinainen edustaja. Jäsen voi valita varsinaisen edustajan avuksi
lisäedustajan, jolla on vain puhevalta.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä.
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä, puheenjohtajalla, johtokunnan jäsenellä,
toiminnanjohtajalla sekä mahdollisten työryhmien jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhevalta.
9§
Päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole muuta määrätty, mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä.
Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa saman äänimäärän
kesken arpa.
Yhdistyksen puheenjohtajan vaalissa on kuitenkin saatava yli puolet äänistä Ellei ensimmäisessä
äänestyksessä kukaan ehdokkaista ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali
kahden vaalissa eniten ääniä saaneen välillä.

Yhdistyksen kokous
10§
Vuosikokous elo-syyskuussa:
- Kokouksen järjestäytyminen
- Todetaan edustettuna olevat yhdistyksen jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Esitetään edellisen toimintakauden toimintakertomus
- Esitetään yhdistyksen tili- ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä toimintakaudelta sekä
toiminnantarkastajan siitä antama lausunto
- Päätetään tilinpaatoksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
muille tilivelvollisille
- Esitetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja päätetään liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruus.
- Valitaan joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen
puheenjohtajaksi.
- Valitaan 4-8 henkilöä johtokuntaan ja 4 varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia.
- Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan tulevan vuoden
tilejä ja hallintoa
- Käsitellään muut yhdistyksen johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat
11§
Jäsenen kirjallisesta vaatimuksesta on varsinaisen kokouksen esityslistalle merkittävä asia, jonka
jäsen haluaa saada käsittelyyn edellyttäen, että tämä esitys on jätetty johtokunnalle viimeistään 14
päivää ennen kokousta.
Johtokunta
12§
Johtokuntaan kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu yhdistyksen puheenjohtaja ja kahdeksi
toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä ja 4 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa
vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron
mukaan.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Johtokunta voi kokoontua ja päättää asioista myös sähköposti- tai puhelinkokouksessa.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puolet johtokunnan jäsenistä on paikalla, joista vähintään yhden
on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Johtokunnassa tulee päätökseksi mielipide, jota kannattaa yli puolet äänestyksessä annetuista
äänistä ja vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa ja
muutoin puheenjohtajan mielipide.
Yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
Kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen
tarkastajien tarkistettava.
Johtokunnan kokousten pöytäkirjat tarkistetaan johtokunnan päättämällä tavalla.

13§
Johtokunnalle kuuluvat seuraavat tehtävät:
- kutsuu koolle yhdistyksen vuosikokouksen ja valmistelee niissä esitettävät asiat
- ratkaisee jäsenasiat
- hoitaa yhdistyksen talousasiat
- nimittää ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt
- johtaa yhdistyksen kilpailu-, koulutus-, valmennus-, nuoriso- ja muuta toimintaa
- valitsee yhdistyksen edustajat yhdistyksen ulkopuolisiin tehtäviin
- laatii toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen sekä toiminta- ja tilikertomuksen
- nimittää johtoryhmän jäsenet mikäli katsoo asian tarpeelliseksi
- nimittää avukseen tarpeelliseksi katsomansa asiantuntijaryhmät
- myöntää viirit ja muut tunnustukset
- seuraa ja edistää hiihdon kehitystä toimialueellaan
Tili- ja toimikausi
14§
Yhdistyksen tili- ja toimikausi on 1.6. - 31.5.
Tilinpäätös tarpeellisine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajalle heinäkuun 15. päivään
mennessä. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa heinäkuun 31. päivään mennessä.
Yhdistyksen nimen kirjoitus
15§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, talousvastaava ja sihteeri, kaikki yksin. Johtokunta voi
antaa nimenkirjoitusoikeuksia myös muille henkilöille yksin tai yhdessä.
Erikoismääräys
16§
Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Hiihtoliitto ry:n kanssa ja noudattaa voimassa olevia
hiihtotoimintaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä.
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
17§
Naiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä siten, että
sääntömuutosten kohdalla päätös tehdään yhdessä yhdistyksen kokouksessa, jossa ehdotusta
kannattaa vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä ja yhdistyksen purkamisen kohdalta
kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolme (3) kuukautta ja
joissa molemmissa ehdotusta kannattaa vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. Jos yhdistys
päätetään purkaa tai yhdistys lakkautetaan, sen omaisuus on käytettävä purkamisesta päättävän
yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla hiihdon edistämiseen.

