NASTOLAN TERÄ RY:N SÄÄNNÖT

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Nastolan Terä ry, kotipaikka on Nastola ja pöytäkirjakieli on suomi.
2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on
1) Harjoittaa suunnistustoimintaa sen eri muodoissa;
2) Edistää ja ohjata lasten, nuorten ja Nastolan koulujen suunnistusta;
3) Tarjota jäsenilleen suunnistukseen liittyviä opintopalveluja sekä kehittää jäsenistön muita
liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia;
4) Tarjota jäsenille uusia ihmissuhteita ja mahdollisuutta osallistua vapaaehtoiseen toimintaan;
5) Avustaa julkisia yhteisöjä;
6) Harjoittaa julkaisutoimintaa internetissä, seuralehdessä ja muissa painetuissa julkaisuissa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
1) Toteuttaa erimuotoisia talkoita;
2) Kerää mainoksia seuran julkaisuihin, asuihin ja karttoihin;
3) Järjestää arpajaisia ja myyjäisiä, hankittuaan asianmukaiset luvat;
4) Myy karttoja;
5) Harjoittaa kioskitoimintaa kilpailujen järjestämisen yhteydessä;
3 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) Tarjoaa seuran jäsenille mahdollisuus osallistua Suomen suunnistusliiton, Päijät-Hämeen
suunnistuksen ja muiden tahojen järjestämiin suunnistuskilpailuihin;
2) Järjestää avoimia suunnistuskilpailuja yhteistyössä edellä lueteltujen yhteisöjen valvonnassa;
3) Järjestää seuran mestaruuskilpailut;
4) Järjestää lasten ja nuorten suunnistuskoulutusta sekä ohjaa Nastolan koulujen suunnistusta;
5) Toimittaa Nastolan kouluille suunnistuskarttoja;
6) Järjestää iltarastitapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille kansalaisille;
7) Ylläpitää yhteyksiä Suomen suunnistusliittoon, Päijät-Hämeen suunnistukseen ja muihin
suunnistusta edistäviin yhteisöihin;
8) Voi tukea jäsentensä yhdistyksen piirissä tapahtuvaa omaehtoista harrastus- ja liikuntatoimintaa;
9) Luovuttaa poliisille, Nastolan kunnalle, pelastuslaitoksille ja muille julkisille yhteisöille käyttöön
karttoja ja antaa mahdollisissa kriisitilanteissa suunnistuksellista apua;
10) Voi julkaista lehteä ja harjoittaa jäsentensä liikunnallisten valmiuksien lisäämiseen tähtäävää
tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa.
4 § Jäsenyyden edellytys
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Yhdistyksen jäsen voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö, esimerkiksi toinen rekisteröity yhdistys.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Jäsenistä pidetään luetteloa, jossa on jokaisen jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Luettelossa voi
olla myös muitakin toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja.
Jäsenluettelo ei ole julkinen. Kuka tahansa ei saa sitä nähtäväkseen. Jäsenet saavat tarkastaa omat
tietonsa sekä tutustua tietoihin muiden jäsenten nimistä ja kotipaikoista. Jäsen voi kieltää omien
tietojensa luovuttamisen ulkopuolisille.

5 § Liittyminen
Tahto liittyä jäseneksi ilmaistaan joko suullisesti tai kirjallisesti ja maksamalla jäsenmaksun pankkitilille,
jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vuosittain päättää.
Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.
Voidakseen tulla hyväksytyksi henkilön on osoitettava maksaneensa liittymismaksun sekä täyttävänsä
4 §:ssä mainitun edellytyksen.

6 § Eronneeksi katsominen
Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kahteen vuoteen, hänen katsotaan eronneeksi
yhdistyksestä.
7 § Eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien.
8 § Erottaminen
Yhdistys voi kokouksessaan erottaa jäsenen, jos jäsen
1) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä;
2) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
3) toimii olennaisesti vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta; tai
4) ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä.
Erottamispäätös on tehtävä yhdistyksen syys- tai kevätkokouksessa vähintään kahden kolmasosan
(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
Jos yhdistyksen kokouksessa äänestetään jäsenen erottamisesta, voi
myös erotettava jäsen osallistua äänestykseen. Päätöksessä pitää mainita erottamisen syy.
9 § Jäsenten suoritettavat maksut
Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.
Yhdistyksen syyskokous voi erikseen päättää kunniajäsenten vapauttamisesta
jäsenmaksuvelvollisuudesta.
10 § Päätöksenteko ja hallinto
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen hallitus huolehtii niistä tehtävistä, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.
11 § Yhdistyksen kokous ja kokouskutsu
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä
tai sähköpostitse.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja tai
niihin verrattavia asioita, kuten;
1) yhdistyksen sääntöjen muuttamista;
2) yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamista;
3) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemista tai erottamista;
4) tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä; tai
5) yhdistyksen purkamista.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle
6. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet seuraavalle tilikaudelle
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14 § Ylimääräinen kokous
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. käsitellään kokouksen asiat.

15 § Vaaleissa noudatettava menettely
Vaaleissa ei tarvita kannatusta. Jos kaksi jäsentä vaatii, on vaali suoritettava suljettuna
lippuäänestyksenä.
Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi ja vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kokouksessa
läsnä olevista sitä vaatii, käytetään vaalitapaa, jossa äänestetään uudestaan ensimmäisellä
äänestyskierroksella kahden eniten ääniä saaneen välillä.
Yhdistyksen puheenjohtajan vaalissa toimitaan aina edellä mainitulla tavalla, mikäli ehdokkaita on
enemmän kuin kaksi.
Vaaleissa tulee valituksi se, joka on saanut eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
16 § Kokouksen pöytäkirja
Kokouksen sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan.
Kirjallisen lausunnon yhdistyksen jäsen voi saada kokonaisena liitetyksi pöytäkirjaan, jos hän vaatii sitä
kokouksessa.
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava pöytäkirja, joka on kahden kokouksen
valitseman jäsenen tarkastettava ja oikeaksi todistettava.

20 § Yhdistyksen puheenjohtaja
Yhdistyksen syyskokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajaksi henkilön, joka on täyttänyt 18 vuotta ja
hänellä on kotipaikkana Suomi.
Yhdistyksen puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana.
Jos puheenjohtaja ei pääse osallistumaan hallituksen kokoukseen, hänen tehtäviään hoitaa hallituksen
valitsema yhdistyksen varapuheenjohtaja.
Varapuheenjohtajaa koskevat samat määräykset kuin puheenjohtajaa. Varapuheenjohtajan pitää olla
hallituksen varsinainen jäsen.
Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on;
1) johtaa puhetta hallituksen kokouksissa;
2) valvoa, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta;
3) valvoa yhdistyksen kokousten päätösten täytäntöönpanoa;
4) kehittää yhdistyksen toimintaa;
5) edustaa yhdistystä Päijät-Hämeen suunnistuksen vuosikokouksissa, Nastolan kunnan yhdistyksille
tarkoitetuissa tilaisuuksissa sekä muissa tilaisuuksissa, joihin yhdistys on kutsuttu.

21 § Hallitus
Hallituksen muodostavat yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri, nuorisovastaava, karttavastaava,
tiedottaja, talkoovastaava, iltarastivastaava, valmennusvastaava, varustevastaava ja talousvastaava.
Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka hoitaa
puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja
vähintään neljä (4) jäsentä on läsnä.
Sihteeri tai hänen poissa ollessaan joku hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen pitää hallituksen
kokouksissa pöytäkirjaa, jonka hallitus tarkastaa kokouksessaan.
22 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen pääsääntöiset tehtävät ovat;
1) kunkin toimikunnan vastaavan on huolehdittava niistä tehtävistä, jotka yhdistyksen syyskokouksen
hyväksymä toimintasuunnitelma edellyttää;
2) valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat;
3) panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset;
4) hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta yhdistyksen kokouksen hyväksymien ohjeiden mukaan;
5) valita tarpeelliseksi katsomansa virkailijat erilaisiin tapahtumiin; sekä
6) huolehtia kaikista niistä asioista, jotka lain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat hallitukselle.
23 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja
talousvastaava joko kaksi yhdessä tai joku heistä erikseen sihteerin tai yhden
hallituksen keskuudestaan valitseman jäsenen kanssa.
24 § Yhdistyksen talous
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen tulee laatia vuosittain talousarvioesitys perusteluineen hyvissä ajoin ennen syyskokousta.
Tilinpäätös on laadittava viimeistään kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Hallituksen on allekirjoitettava päivätty tilinpäätös ja esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
yhdistyksen kevätkokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapaudesta päättämistä varten.

25 § Toimintaohjeet
Näitä sääntöjä täydentävillä toimintaohjeilla voidaan antaa täsmentäviä ohjeita yhdistyksen
toiminnasta ja hallituksen tehtävistä, yhdistyksen tiedotustoiminnasta ja muista yhdistyksen toiminnan
kannalta tärkeinä pidettävistä asioista.
Toimintaohjeet kirjataan toimintasuunnitelmaan ja ne on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
26 § Sääntöjen muuttaminen
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen
kokouksessa. Joko syys- ja kevätkokouksessa tai vähintään kymmenen (10) päivän väliajoin
pidettävissä yhdistyksen kokouksissa.
Ensimmäisessä kokouksessa ehdotuksen on saatava vähintään puolet annetuista äänistä tullakseen
hyväksytyksi. Ehdotus on tällöin siirrettävä seuraavaan kokoukseen, jossa sen on saatava vähintään
kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä tullakseen muuttumattomana vahvistetuksi.
27 § Yhdistyksen purkaminen
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.
Joko syys- ja kevätkokouksessa tai vähintään kymmenen (10) päivän väliajoin pidettävissä yhdistyksen
kokouksissa.
Tullakseen hyväksytyksi on ehdotuksen kummassakin kokouksessa saatava vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat ja tarvikkeet luovutetaan Päijät-Hämeen
suunnistukselle käytettäväksi edelleen suunnistustoiminnan hyväksi.

