
Piili ry:n säännöt 
 

 

1) Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Piili ry ja kotipaikka Kotkan kaupunki. Näissä säännöissä nimitetään 

yhdistystä seuraksi. 

 

 

2) Tarkoitus ja toiminnan laatu 

 

Seuran tarkoituksena on edistää ja ylläpitää harrastusta jousiammuntaan eteläisessä 

kymenlaaksossa. Toiminnassa pyritään edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tarkoituksensa 

toteuttamiseksi seura voi järjestää kilpailuja, kursseja, esittelytilaisuuksia ja muita tilaisuuksia. 

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää arpajaisia sekä 

jousiammunnan harrastustuotteiden myyntitoimintaa sekä majoitus- ja vuokraustoimintaa. 

 

 

3) Jäsenet 

 

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja sen säännöt. 

Kalenterivuoden alkaessa alle 20- vuotias varsinainen jäsen on juniorijäsen. Kannattavaksi 

jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea 

seuran tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta 

seuran hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä 

yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran 

toimintaa. 

 

 

4) Liittymis- ja jäsenmaksu 

 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 

suuruuden päättää seuran syyskokous. Jäsenmaksu voidaan määritellä erikseen yli ja alle 20- 

vuotiaita jäseniä kohden. Jäsenmaksukausi on kalenterivuosi. Kunniajäsenet eivät suorita 

jäsenmaksuja. 

 

 

5) Seurasta eroaminen ja erottaminen 

 

Seurasta eroaminen tapahtuu seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tehdyllä kirjallisella 

ilmoituksella tai ilmoituksella seuran kokouksen pöytäkirjaan. Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksun 

suorittamisen, hallitus voi erottaa hänet seurasta. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli 

jäsenmaksu on maksun eräpäivän jälkeen ollut suorittamatta 5 kuukautta. Seura ei ole velvollinen 

palauttamaan maksettua jäsenmaksua tai sen osaa, mikäli jäsen eroaa kesken jäsenmaksukauden. 

Seuran jäsen, joka tarkoituksellisesti on toiminut seuran sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti tai 

on syyllistynyt dopingrikkeeseen tai on tuottanut haittaa seuran toiminnalle tai sen jäsenille, 

voidaan erottaa seurasta seuran kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

 

 

6) Hallitus 

 

Seuran asioita hoitaa sen jäsenistä syyskokouksessa valittu hallitus, jonka muodostavat 



puheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja sekä 2-6 varsinaista ja 0-3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi 

on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 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 

jos vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 

 

– Hallituksen tehtävänä on: 

– hoitaa seuran asioita näiden sääntöjen mukaisesti 

– edustaa seuraa 

– kutsua koolle kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat 

– hoitaa seuran taloutta 

– laatia vuosi- ja tilikertomus edelliseltä toimintavuodelta kuukautta ennen kevätkokousta, 

sekä jättää tilit tarkistettaviksi kaksi viikkoa ennen kevätkokousta 

– hoitaa seuran juoksevat asiat 

 

 

7) Seuran nimen kirjoittaminen 

 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai varainhoitaja kukin yksin. 

 

 

8) Tilikausi 

 

Seuran tilikausi on kalenterivuosi 

 

 

9) Kokoukset 

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään helmi- maaliskuun 

aikana ja syyskokous loka- marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous on 

pidettävä milloin vähintään 10% äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää 

erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran syys- tai 

kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä 

ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Seuran kokouksissa jokaisella varsinaisella 

jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on 

kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

 

      10) Seuran kokousten koolle kutsuminen 

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 

kokouspäivää jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse. 

 

 

      11) Varsinaiset kokoukset 

 

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 



5. esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. valitaan johtokunnan jäsenet 

6. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja 

7. valitaan tarvittaessa jaostojen jäsenet 

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ja päätetään jäseniltä kannettavien 

liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksista seuraavalle kalenterivuodelle 

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

 

     12) Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa ja 

vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 

sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Päätös seuran purkamisesta on lisäksi 

vahvistettava ylimääräisessä kokouksessa viimeistään 30 päivää myöhemmin, vähintään samalla 

äänten enemmistöllä. Siinä tapauksessa, että seura purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat ja 

omaisuus seuran kokouksen määräämällä tavalla käytettävä jousiammunnan edistämiseksi 

suomessa. 

 

 

 Jäljennös, PRH 04.05.2017 

 


