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1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kaakon Suunnistus ry ja kotipaikka Kouvola.
2 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoitus on
- toimia Suomen Suunnistusliitto ry:n alueyhdistyksenä;
- johtaa, valvoa ja ohjata suunnistustoimintaa Kaakkois-Suomessa;
- olla jäsenseurojen edunvalvojana;
- edistää, kehittää ja valvoa suunnistuksen eri lajimuotoja;
- ohjata suunnistuksen kilpailu-, nuoriso-, koulutus- ja
kuntoliikuntatoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
- olla jäsenseurojen yhteistyöelin sekä toimia niiden aktivoijana,
avustajana ja ohjaajana;
- kehittää ja toteuttaa suunnistuksen koulutus-,valmennus-,
kilpailu- ja kuntosuunnistustoimintaa Suomen Suunnistusliitto ry:n
ohjeiden mukaisesti;
- valvoa suunnistuksen toimintamahdollisuuksien säilymistä pitämällä
yhteyttä viranomaisiin ja kuntiin;
- kehittää ja toteuttaa suunnistuksen tiedotustoimintaa;
- toimia yhteistyössä eri lajeja edustavien yhteisöjen kanssa;
- liittyä jäseneksi toiminnan kannalta merkityksellisiin
yhteisöihin.
3 § Jäsenet
Yhdistyksessä voi olla
- varsinaisena jäsenenä suunnistusta järjestävä tai edistävä
rekisteröity yhdistys;
- yhteisöjäsenenä muu yhteisö tai säätiö;
- henkilöjäsenenä perustajajäsen, kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsen.
Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on haettava
jäsenyyttä kirjallisesti. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi hallituksen
esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajana voi
olla yksi elossa oleva henkilö kerrallaan.
Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä
kutsua henkilön, joka on erityisen merkittävästi edistänyt
yhdistyksen toimintaa.
Perustajajäsenyys, kunniapuheenjohtajuus ja kunniajäsenyys säilyvät
niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen.
4 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
Jäsen on oikeutettu käyttämään hyväksi yhdistyksen tarjoamia
palveluja.
Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
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Jäsen suorittaa yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja
vuosittain jäsenmaksun. Jäsenmaksu on suoritettava myös liittymisja eroamisvuodelta. Hallituksella on yksittäistapauksissa oikeus
päättää, että jäsenmaksua ei peritä liittymis- tai eroamisvuodelta.
Liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.
Liittymismaksusta ja jäsenmaksusta ovat vapautetut
- perustajajäsen;
- kunniapuheenjohtaja;
- kunniajäsen.
5 § Eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee
voimaan ilmoitushetkellä.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on
jättänyt jäsenmaksunsa kalenterivuoden loppuun mennessä maksamatta.
Jos jäsenyhteisö purkautuu, katsotaan sen jäsenyys päättyneeksi.
Yhdistys voi erottaa jäsenen määräajaksi tai kokonaan, jos tämä
- on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä;
- ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
Jäsenen eronneeksi katsomisesta päättää hallitus.
Jäsenen erottamisesta päättää hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokous.
6 § Päätöksenteko ja hallinto
Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät
päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen voi osallistua
myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana.
Yhdistyksen toimielimiä ovat hallitus sekä sen asettamat toimikunnat
ja työryhmät.
Toimielimen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessa
estyneenä varapuheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, kun
saapuvilla on vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna.
7 § Kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa.
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Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka
vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa
asian käsittelyä varten vaatii.
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
toimitettava jäsenille kirjallisesti tai tietoliikenneyhteyttä tai
muuta teknistä apuvälinettä käyttäen aikaisintaan neljä viikkoa ja
vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.
Jäsenellä on oikeus saada yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi
haluamansa asia, jos hän vaatii sitä hallitukselta niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Vuosikokouksessa
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka huolehtii myös
pöytäkirjan laatimisesta;
- todetaan kokouksen osanottajat, jäsenten äänimäärät sekä
laillisuus ja päätösvaltaisuus;
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
- esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus;
- esitetään toiminnantarkastajien antama lausunto;
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin
tilinpäätös antaa aihetta;
- päätetään vastuuvapaudesta;
- päätetään liittymismaksusta ja jäsenmaksusta;
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio;
- valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa;
- valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle;
- valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8 § Edustajat yhdistyksen kokouksessa
Varsinaista jäsentä ja yhteisöjäsentä edustaa yksi edustaja. Sama
henkilö voi edustaa vain yhtä varsinaista jäsentä tai
yhteisöjäsentä.
Yhdistyksen kokoukseen saavat osallistua myös ne jäsenten jäsenet,
jotka eivät ole kokouksessa valtuutettuina edustajina. Hallitus voi
tarvittaessa määritellä ilman valtuutusta olevien osallistujien
määrän.
Varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa ääniä sen
perusteella, paljonko sillä on ollut Suomen Suunnistusliitto ry:n
lisenssin lunastaneita jäseniä edeltävän vuoden lopussa:
- yksi ääni jokaista täyttä viittä lisenssin lunastanutta kohti;
- kuitenkin vähintään yksi ääni;
- kuitenkin enintään kymmenen ääntä.
Yhteisöjäsenellä ja henkilöjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi
ääni.
9 § Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajana yhdistyksen
puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy
vaalia ensiksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä.
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Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi toimikaudeksi
kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi
ja on heistä vuosittain kolme jäsentä erovuorossa.
Hallitus
- valitsee keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajan, joka toimii
hallituksen varapuheenjohtajana;
- valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut
tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt;
- nimeää tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät sekä
valitsee niihin jäsenet;
- päättää sisäisestä työnjaosta ja nimeää eri toimintasektorien
vastuuhenkilöt;
- valitsee yhdistyksen edustajat ulkopuolisiin tehtäviin;
- päättää yhdistyksen omaisuuden ostamisesta, myymisestä,
vaihtamisesta, kiinnittämisestä ja vakuudeksi asettamisesta;
- päättää yhdistyksen liittymisestä ja eroamisesta muihin
yhdistyksiin ja yhteisöihin;
- huolehtii yhdistyksen hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä.
10 § Tilikausi
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.
11 § Toiminnantarkastaja
Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja tällä
varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan tehtävä päättyy vaalia
seuraavan vuosikokouksen päättyessä.
12 § Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa
- hallituksen puheenjohtaja yksin;
- hallituksen kaksi jäsentä yhdessä;
- henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama
henkilökohtainen oikeus.
13 § Yhteistyö
Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Suunnistusliitto ry:n kanssa ja
noudattaa voimassa olevia suunnistusta koskevia sääntöjä ja
määräyksiä.
14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Sääntöjen muuttamista koskeva asia päätetään yhdistyksen
kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä on kannattanut vähintään
kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkamista koskeva asia päätetään kahdessa peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kahden
kuukauden välein. Päätös on pätevä, jos sitä on kummassakin
kokouksessa kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä
annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä
suunnistuksen edistämiseen siten, kuin jäsenet yhdistyksen
viimeisessä kokouksessa päättävät.

