Itä-Suomen Jousiammuntapiiri ry.
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan myös piiriksi, nimi on Itä-Suomen
Jousiammuntapiiri ry. ja sen kotipaikka on Kuopion Kaupunki
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Piirin tarkoituksena on olla toiminta-alueella niiden jousiammunnan kasvatuksen alalla
toimivien seurojen aatteellisena järjestönä ja yhdyssiteenä sekä piirin alueella edistää
jäsentensä jousiammuntaharrastusta ja kasvatusta.
Tarkoituksensa ja toimintansa piiri pyrkii toteuttamaan
1. Tekemällä jousiammuntakasvatuksen alalla aatteellista ja käytännöllistä herätys-,
neuvonta- ja koulutustyötä, valvomalla piirin jousiammunnan etuja ja hoitamalla
liikuntakasvatuksen tunnetuksi tekemistä sen toiminta-alueella.
2. Selvittämällä jäsenseurojen sekä niiden ja muiden järjestöjen välillä mahdollisesti
esiintyviä ristiriitoja ja erimielisyyksiä.
3. Harjoittamalla piirin toiminta-alueella jousiammunnallista julkaisutoimintaa.
4. Kiinnittämällä ehdotuksillaan, anomuksillaan, alustuksillaan ynnä muulla saman
luontoisella toiminnalla valtion sekä ja virastojen huomioita jousiammunnan
kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen.
5. Antamalla ja välittämällä viranomaisille ja muille halukkaille lausuntoja piirin
toiminta-alueen jousiammunnan asioissa.
6. Myötävaikuttamalla toiminta-alueellaan avustusten ja apurahojen hankkimisessa
jousiammunnan hyväksi.
7. Toimimalla yleisten kilpailusääntöjen noudattamisen valvojana piirin toimintaalueella.
8. Tarvittaessa toimimalla yhteistyöelimenä ja jäsentensä edunvalvojana
valtakunnallisen lajiliiton suuntaan.
3. Jäsenet
Piirin jäsenseuroiksi voivat päästä ne 2. kohdan tarkoittamat seurat, jotka piirin hallitus
sille jätetyn hakemuksen perusteella jäsenikseen hyväksyy.
Hakemukseen on liitettävä seuran toimintasäännöt ja luettelo sen alaosastoista sekä
ilmoitus sen jäsenmääristä ja yhteystiedot.
4. Jäsenseuran eroaminen ja erottaminen
Jäsenseuralla on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta piirin kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Piiristä eroaminen katsotaan tapahtuneeksi kolme (3) kuukautta sen jälkeen, kun
eroamisilmoitus on tehty kirjallisesti piirin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
suullisesti piirin kokouksen pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenseuran yhdistyksestä, jos jäsenseura on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on
piiriin liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään piirissä tai sen ulkopuolella huomattavasti

vahingoittanut piiriä tai ei enää täytä laissa taikka piirin säännöissä mainittuja jäsenyyden
ehtoja.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
kevätkokous.
Piirin jäsenseurat suorittavat piirille kuuluvan jäsenmaksunsa piirille syyskuun kuluessa
edelliseltä vuodelta. Jäsenmaksua tulee seurata luettelo jäsenistä.
Piirin jäsenseuroja velvoitetaan tammikuun kuluessa lähettämään johtokunnalle
toimintakertomus seuran toiminnasta ja jäsenilmoitus edellisen toimintakauden ajalta.
6. Hallitus
Piirin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 - 15
muuta varsinaista jäsentä sekä 0 - 3 varajäsentä. Jos puheenjohtaja ehdokkaita ei esiinny,
uusi puheenjohtaja valitaan edellisen kauden hallituksen jäsenten joukosta.
Puheenjohtajan toimikausi kaksi kalenterivuotta ja hallituksen toimikausi on yksi
kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
7. Piirin nimen kirjoittaminen
Piirin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Piirin tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.

9. Piirin kokoukset
Piiri pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Piirin kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa
hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun piirin kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) piirin äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
Piirin kokouksissa on jokaisella jäsenseuralla yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentä (10)
jäsentä kohti.
Seuran äänimäärä lasketaan piirille kokousta edeltäneen vuoden ilmoitetun seuran
jäsenmäärän mukaan.
Edustajan, joka äänestää seuransa puolesta, on esitettävä seuran antama valtakirja.
Sama henkilö saa edustaa vain yhtä seuraa.
Mikäli seuralla on kokouksessa useampi kuin yksi edustaja on valtakirjoja esitettäessä
selvitettävä kuinka seuran äänioikeutta käytetään.
Piirin kokouksessa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä
säännöksissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide johon
puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
Vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla, jos joku edustaja sitä vaatii.
10. Piirin kokousten koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava piirin kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta
ennen kokousta jäsenyhdistyksille postitetuilla kirjeillä, jäsenyhdistyksen
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.
11. Varsinaiset kokoukset
Piirin kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todennetaan edustettuina olevat piirin jäsenseurat ja niiden äänimäärät
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. päätetään piirin jäsenseuroilta kuluvana vuonna perittävästä jäsenmaksusta
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirin syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todennetaan edustettuina olevat piirin jäsenseurat ja niiden äänimäärät
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seuraavalle
kalenterivuodelle
7. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja valitaan vuosittain
muut jäsenet
8. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli piirin jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on sen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Jaokset
Syyskokous voi hallituksen ehdotuksesta perustaa tarpeelliseksi katsomiaan uusia jaoksia
ja lakkauttaa entisiä.
Jaoksien velvollisuutena on hoitaa ja valvoa oman erikoisalansa toimintaa koko piirin
toiminta-alueella. Tällöin sen tehtävänä on suunnitella toiminta piirin olosuhteita
vastaaviksi huomioiden Hallituksen antamat toimintaohjeet ja toteuttaa ne.
Piirin kokonaistoimintaa haittaavien yhteensattumien välttämiseksi on valiokuntien
esitettävä toimintasuunnitelmansa piirin hallituksen hyväksyttäväksi.
Jaokset on omalla toimialallaan myös toimeenpaneva elin piirin alueella.
Jaos kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Jaoksen sihteerinä toimii jaoksen valitsema
sihteeri.
Jaokset tai sen työtoimikunta on päätösvaltainen, jos sen kokouksissa on läsnä puolet sen
jäsenistä.
Piirin talousarviossa on erikseen jaosten käytettäviksi tarkoitetut määrärahat.
Hallitus voi varoistaan antaa jaoksille tarpeen mukaan lisävaroja.
13. Sääntöjen muuttaminen ja piirin purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja piirin purkamisesta on tehtävä piirin kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai piirin purkamisesta.
Piirin purkautuessa käytetään piirin varat piirin tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Piirin tullessa lakkautetuksi käytetään sen
varat samaan tarkoitukseen.

