SUOMEN MAASTOJOUSIAMPUJAINLIITTO RY:N SÄÄNNÖT
Rekisteröity 29.8.2013
1. Nimi ja kotipaikka
yhdistyksen nimi on Suomen Maastojousiampujain Liitto. Yhdistyksen nimestä voidaan
käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Field Archery Association ja tästä
lyhennettä FFAA. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
2. Tarkoitus ja toimintamuodot
yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää jousiammuntaa, sekä yhdistää lajin
harrastajat yhden kattojärjestön alaisuuteen.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
A. Pitää yhteyttä muihin jousiammuntaa harjoittaviin järjestöihin ja yhteisöihin
kotimaassa ja ulkomailla.
B. Edistää ja kehittää kansallisia ja kansainvälisiä kilpailumuotoja ja kilpailuja
muiden kansallisten ja kansainvälisten yhdistysten kanssa.
C. Järjestää koulutusta ja neuvontatilaisuuksia
Toimintansa tueksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, toimeenpanna rahankeräyksiä ja
arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.
3. Jäsenyys
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea rekisteröity yhdistys jossa harjoitetaan
jousiammuntaa.
Hallitus päättää jäsenhakemuksen hyväksymisestä.
Kannattajajäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut
yhdistyksen hyväksi. Hallitus tekee esityksen yhdistyksen kokoukselle kunniajäsenen
hyväksymisestä. Kannattajäsenellä ja kunniajäsenellä ei ole yhdistyksessä äänioikeutta.
4. Jäsenenerottaminen
- Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenyhdistyksen, joka ei noudata yhdistyksen
sääntöjä ja päätöksiä, tai joka esiintymisellään on vaaraksi tai haitaksi
yhdistyksen toiminnalle tai maineelle.
- Jos yhdistyksen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen eikä ole
maksanut sitä tilivuoden loppuun mennessä, jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.
Jäsen, joka ei tyydy erottamispäätökseen, on oikeutettu saattamaan sen seuran
kokouksen tutkittavaksi, jos erottamisen perusteena ei ole jäsenmaksun maksamatta
jättäminen. Tällöin tulee jäsenen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen
(30) päivän kuluessa erottamispäätöksen ilmoittamisesta.
5. Jäsenmaksut
Yhdistyksen kannattajajäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta
päättää syyskokous. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.
Varsinainen jäsen suorittaa yhden jäsenmaksuyksikön jokaista alkavaa kymmentä (10)
jäsentään kohti jäsenyhdistyksen edellisen toimikauden Suomen maastojousiampujain
liiton kilpailulisenssin maksaneiden jäseniensä määrän mukaan. Jäsenmaksuyksikön
suuruuden määrää syyskokous.
6. Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja
vastaa sekä yhdistystä edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen valitaan
kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja vähintään kolme (3), mutta enintään
seitsemän (7) muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen
ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä
kirjallisesti sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissäkäsiteltävät asiat
- toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
- hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenyhdistykset ja pitää jäsenluetteloa
- nimittää ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt
- hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ja sitä koskevaa tilinpitoa ja laatia
talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset sekä toiminta- ja tilinkertomukset
- valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
- myöntää järjestämisluvat Suomessa pidettäville kilpailuille ja valita näille
tarkastaja, joka tarkastaa kilpailuradan ennen kilpailun alkua.
- ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
7. Yhdistyksennimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yksin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
rahastonhoitaja.
8. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajille tai
toiminnantarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tai
toiminnantarkastajien on toimitettava tilintarkastajien lausunto tai
toiminnantarkastuskertomus hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.
9. Purkaminen
Mikäli yhdistys purkaantuu tai lopettaa toimintansa, niin varat jaetaan tasan yhdistyksen
varsinaisten jäsenten kesken.
Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen
saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4)
ääntenenemmistön kannatus annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään
kolmenkymmenen (30) vuorokauden välein pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on
mainittava yhdistyksen purkamisesta.
10.Kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus viimeistään neljää (4) viikkoa ennen
kokousta. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille sähköpostilla ja ilmoitettava yhdistyksen
kotisivuilla.
11.Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalishuhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan
määrää hallitus.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi,
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä yhdistykselle
kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi
kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
äänioikeutetut jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, on sen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
Varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni jokaista alkavaa kymmentä jäsentä kohti. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Varsinainen jäsen on oikeutettu valtakirjalla edustamaan korkeintaan viittä (5) muuta
jäsentä.
12.Kevät- ja syyskokous
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- suoritetaan kokouksen avaus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
- todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenyhdistykset
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
esitetään tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama
toiminnantarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- suoritetaan kokouksen päättäminen
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- suoritetaan kokouksen avaus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
- todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenyhdistykset
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- vahvistetaan toimintasuunnitelma,- talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
- valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet
- valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä
varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- suoritetaan kokouksen päättäminen
13.Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisasia on käsiteltävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väli
on vähintään kuukausi.
Tullakseen hyväksytyksi on sääntömuutosehdotuksen saatava puolelleen kolme
neljäsosaa (3/4) kokouksessa anetuista äänistä ensimmäisessä kokouksessa ja ehdoton
enemmistö toisessa kokouksessa.
14.Liiton jäsenyys
Yhdistys noudattaa niiden urheilujärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

