
1 / 4 

 

Järvenpään Jousiampujat ry – säännöt 

Järvenpään Jousiampujat ry - säännöt 

 
 
 
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Järvenpään Jousiampujat ry. ja sen kotipaikka on Järvenpään 
kaupunki. 
 
 
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on pääasiassa jousiammunnan ja liikuntakasvatuksen 
edistäminen. 
 
Tähän päämäärään yhdistys pyrkii järjestämällä yhteisiä harjoituksia sekä jousiam-
muntakursseja ja -kilpailuja ym. samantapaisia tilaisuuksia. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja toimeenpanemalla arpajaisia, 
myyjäisiä ja varojenkeräyksiä hankittuaan asianomaisen luvan. 
 
 
3 § Jäsenet 
 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen 
ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
 
Jäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisia jäseniä, ainaisjäseniä ja kunniajäseniä. 
Näiden lisäksi yhdistyksessä voi olla erityisiä kannattajajäseniä. 
 
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous päättää kutsuttavaksi hallituksen esityk-
sestä henkilön, joka on erityisesti ansioitunut jousiammunnassa tai toiminut muu-
ten ansiokkaasti yhdistyksen tai sen tarkoitusperien edistämiseksi ja toteuttami-
seksi sekä henkilön, jolle yhdistys muutoin haluaa osoittaa erityistä kunnioitustaan. 
Jos kokous ei hyväksy hallituksen esittämää henkilöä kunniajäsenekseen, asia rau-
keaa. 
 
Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen tai oikeushenkilön, joka sitou-
tuu suorittamaan vuotuisen kannattajajäsenmaksun ja joka haluaa toimia yhdis-
tyksen toiminnan ja päämäärän tukemiseksi. 
 
Jäsenen joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyk-
sen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa 
pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituksen tekemisestä 
lukien. Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta ja mitään ilmoittamatta, kat-
sotaan jäsen eronneeksi yhdistyksestä. 
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Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota vä-
hintään 2/3 läsnä olevista jäsenistä on kannattanut, jos jäsen käyttäytyy hyvien 
tapojen vastaisesti tai aiheuttaa vaaraa tai taloudellista haittaa tai muuten haittaa 
yhdistyksen toimintaa.  
 
 
4 § Maksut 
 
Jäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen jäsenmaksun ja harjoitusmaksun 
sekä yhdistyksen ulkopuoliselta muun jousiammuntaseuran jäseneltä perittävän 
vuotuisen kenttä-/salimaksun suuruudesta päättää syyskokous. Uudet jäsenmak-
sut ja muut maksut tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta eteenpäin. 
 
Yhdistyksen syyskokouksen tulee niin ikään vahvistaa kannattajajäsenten vuotui-
nen maksu. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua, eivätkä muitakaan senkal-
taisia maksuja. 
 
 
5 § Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon valitaan syyskokouksessa puheenjohtaja, 
sihteeri ja rahastonhoitaja sekä 2 varsinaista jäsentä. 
 
Keskuudestaan hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihen-
kilöt kuten tiedottajan. Nämä muut toimihenkilöt voidaan kutsua myös hallituksen 
ulkopuolelta.  
 
Yhdistyksen kirjanpidon voi hoitaa myös hallituksen ulkopuolinen henkilö tai tilitoi-
misto, jolla ei ole nimenkirjoitusoikeutta.  
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet 
hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdotto-
malla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan edustajat Suomen Jousiampujain Liitto ry:n sekä 
muitten järjestöjen kokouksiin. 
 
 
6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sih-
teeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. 
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Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla.  
 
 
7 § Tilikausi ja tilinpäätös 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätösasiakirjat tulee toimittaa tulostettuna liitteineen ja asiaan kuuluvien to-
sitteiden kera toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen vuosikokouksen 
ajankohtaa. 
 
Istuva hallitus hyväksyy edelliskauden tilinpäätöksen allekirjoituksillaan. 
 
 
8 § Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pi-
detään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määrää-
mänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyk-
sen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, 
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkai-
see kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
 
9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen (10) 
vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella 
ja sähköpostitse jäsenistölle, jotka kaksi ovat seuran viralliset tiedotuskanavat. 
 
 
10 § Varsinaiset kokoukset 
 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämi-

sestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
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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 maksujen suu-

ruus seuraavalle kalenterivuodelle 
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kaksi 

muuta varsinaista jäsentä 
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 

taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskoko-
uksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viik-
koa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
 
11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa 
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enem-
mistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamises-
ta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutaan yhdistyksen varoista 
Suomen Jousiampujain Liitto ry:lle. 
 


