
Helsingin Jousiammuntapiiri 

Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. 

 

SÄÄNNÖT 

 

NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 

 

1 § 

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri – 

Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

 

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen 

määräämällä alueella. 

 

Suomen Jousiampujain Liitto ry:stä käytetään näissä säännöissä lyhennystä SJAL. 

 

Piirin virallinen kieli on suomi. 

 

2 § 

Piirin tarkoituksena on olla toiminta-alueellaan niiden jousiammunnan kasvatuksen alalla 

toimivien yritysrekisteriin merkittyjen seurojen aatteellisena järjestönä ja yhdyssiteenä, jotka 

SJAL:n ja sääntöjen edellyttämin tavoin piirin alueella edistävät jäsentensä 

jousiammuntaharrastusta ja kasvatusta. 

 

3§ 

Edellä mainittua tarkoitustaan 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) sovittelemalla 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 

samanluontoisella toiminnallaan SJAL:n ja valtion sekä itsehallinnollisten yhdyskuntien 

asianomaisten elimien ja viranomaisten huomiota jousiammunnan kehittämiseen ja 

tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen; 

5) antamalla ja välittämällä viranomaisille ja muille halukkaille lausuntoja piirin toiminta-

alueella jousiammunta-asioissa; 

6) myötävaikuttamalla toiminta-alueellaan avustusten ja apurahojen hankkimisessa 

jousiammunnan hyväksi; 

7) toimimalla yleisten kilpailusääntöjen noudattamisen valvojana piirin toiminta-alueella; 

8) järjestämällä kilpailuja, juhlatilaisuuksia, arpajaisia, ym. samantapaisia tilaisuuksia piirin 

talouden tukemiseksi sekä myötävaikuttamalla lahjoitusten ja avustusten saamiseen; 



 

Toimintaansa varten piiri hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan. 

 

 

JÄSENYYS JA MAKSUT 

 

4§ 

Piirin jäsenseuroiksi voivat päästä ne 2 §:n tarkoittamat seurat, jotka piirin johtokunta sille 

jätetyn kirjallisen hakemuksen perusteella jäseneksi hyväksyy. 

 

Hakemukseen on liitettävä seuran säännöt ja luettelo sen alaosastoista sekä ilmoitus sen 

jäsenmäärästä ja postiosoite. 

 

Piiristä eroaminen katsotaan tapahtuneeksi kolme (3) kuukautta sen jälkeen, kun 

eroamisilmoitus on tehty kirjallisesti piirin johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti 

piirin kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. 

 

5§ 

Piirin jäsenseurat suorittavat piirille kuuluvat jäsenmaksut piirille. Kulumassa olevan vuoden 

jäsenmaksut on suoritettava piirille kahden kuukauden kuluessa piirin vuosikokouksesta sen 

jäsenmäärän mukaan, mikä oli seuran kirjoissa kuluvan vuoden tammikuun ensimmäisenä 

päivänä. Uusien jäsenten osalta seuran on suoritettava piirille jäsenmaksu samalla kun uudet 

jäsenet rekisteröidään. 

 

Jäsenmaksua tulee seurata luettelo jäsenistä. 

 

6§ 

Jos seura ei täytä SJAL:n ja näiden sääntöjen sekä piirin kokouksen päätöksen mukaan sille 

kuuluvia velvollisuuksia tai tahallisesti toimii vastoin piirin tarkoitusperiä, ilmoittaa piirin 

johtokunta asiasta SJAL:lle rangaistustoimenpiteisiin ryhtymistä varten. 

 

Erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettava jäsenseuralle. Sen katsotaan tulleen 

asianomaisen seuran tietoon viisi (5) vuorokautta sen jälkeen kun päätös on kirjatussa kirjeessä 

sille lähetetty. Erottamispäätöksestä voidaan kirjallisesti vedota piirikokoukseen. Vetoamisaika 

on kolmekymmentä (30) vuorokautta päätöksen tiedoksisaamisesta. 

 

PIIRIN ASIOIDEN HOITO 

 

7§ 

Piirin toimintaelimet ovat piirikokoukset ja piirin johtokunta. 

 

8§ 

Varsinaisia piirikokouksia pidetään kahdesti vuodessa, vaalikokous marraskuussa ja 

vuosikokous maaliskuun aikana. Ylimääräinen piirikokous voidaan pitää jos piirin johtokunta 



katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi jäsenseuraa sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on 

pidettävä viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen kun vaatimus sen pitämisestä on ilmoitettu. 

 

Varsinaisen piirikokouksen pitämisestä on tiedotettava jäsenseuroille sähköpostilla seuran 

ilmoittamaan yhteysosoitteeseen sekä ilmoituksella piirin internetsivuilla vähintään neljätoista 

(14) vuorokautta ennen kokousta. Ylimääräisestä kokouksesta on tiedotettava samalla tavalla 

vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta ja kokouskutsussa on ilmoitettava syy 

ylimääräisen kokouksen pitämiseen. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 

määräykset. 

 

Varsinaisen piirikokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut esitykset on ilmoitettava kirjallisesti piirin 

johtokunnalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta. 

 

9§ 

Piirikokouksissa jäsenseuralla on yksi ääni jokaista seuran alkavaa kymmentä (10) jäsentä 

kohti. Seuran äänimäärä lasketaan sen mukaan kuinka monta maksanutta jäsentä seuralla oli 

kulumassa olevan vuoden tammikuun 1. päivänä. Uuden jäsenseuran äänimäärä lasketaan sen 

mukaan kuinka monta maksanutta jäsentä se ilmoitti liittymisensä yhteydessä. Piirikokouksessa 

voi jäsenseuran edustajana olla vain kyseisen seuran jäsen, jonka tulee piirikokoukselle esittää 

edustamansa jäsenseuran valtakirja. Sama henkilö voi edustaa vain yhtä jäsenseuraa. 

Piirikokouksissa ovat piirin jäsenseurojen jäsenet oikeutetut olemaan läsnä. 

 

10§ 

Piirikokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä 

säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muissa 

asioissa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. 

 

11§ 

Piirin vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

- todetaan kokouksen laillisuus, hyväksytään kokouksen esityslista ja tarkastetaan 

edustajien valtakirjat, 

- valitaan piirin johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle, 

- valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä 

varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia, päätetään jäsenseuroilta kannettavan 

jäsenmaksun suuruudesta, 

- vahvistetaan seuraavan toimintakauden talousarvio ja toimintasuunnitelma, 

- käsitellään muut asianomaisessa järjestyksessä vireille pannut asiat, huomioon ottaen 

yhdistyslain 14 §:n määräykset. 

 

12§ 

Piirin varsinaisessa vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 



- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, 

- todetaan kokouksen laillisuus, hyväksytään kokouksen esityslista ja tarkastetaan 

edustajien valtakirjat, 

- esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai 

toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus, 

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle, 

- käsitellään muut asianomaisessa järjestyksessä vireille pannut asiat, huomioon ottaen 

yhdistyslain 14 §:n määräykset. 

 

PIIRIN JOHTOKUNTA 

 

13§ 

Piirin varsinaista toimintaa johtaa sen johtokunta, johon kuuluu: 

Puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kaksitoista (4-12) varsinaista jäsentä. 

Sen lisäksi valitaan enintään kaksi varajäsentä (0-2). 

 

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, muut piirijohtokunnan varsinaiset jäsenet ja 

varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että puolet puolet on 

erovuorossa vuosittain. Jos yli puolet johtokunnan varsinaisista jäsenistä vaihtuu kerralla, 

arvotaan uusista varsinaisista jäsenistä seuraavaksi erovuorossa olevat. 

Piirijohtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. 

 

14§ 

Piirijohtokunta kutsutaan koolle piirijohtokunnan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa 

varapuheenjohtajan toimesta ja on päätösvaltainen jos vähintään puolet sen jäsenistä on 

saapuvilla. 

 

Piirijohtokunnan käsittelemän asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa se mielipide, johon 

puheenjohtaja yhtyy. 

 

Piirijohtokunta on oikeutettu palkkaamaan tarpeenvaatimia virkailijoita. 

 

15§ 

Piirijohtokunnan tehtävänä on hoitaa piirin asioita näiden sääntöjen sekä piirikokousten 

päätösten mukaisesti sekä edustaa piiriä kaikissa jousiammuntaurheilua koskevissa asioissa 

piirin toiminta-alueella. Erityisesti piirijohtokunnan tehtävänä on: 

 

- kutsua koolle piirikokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, 

- ottaa ja erottaa palkkaa nauttivat toimihenkilöt, 

- hoitaa piirin omaisuutta ja sitä koskevaa tilinpitoa ja laatia toimintakertomukset, 

talousarviot ja toimintasuunnitelmat, 

- hoitaa piirin harjoittamaa julkaisutoimintaa, 



- myötävaikuttaa ja avustaa piirin toiminta-alueella jousiammuntaseurojen perustamista ja 

tarkastaa niiden säännöt, 

- kutsua kunniajäsenet ja myöntää sekä ehdottaa ansiomerkit. 

 

16§ 

Piirin nimen merkitsevät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai 

varainhoitajan kanssa. 

 

17§ 

Piirin toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä piirijohtokunnan laatima 

toimintakertomus ja muut tarvittavat piirin hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava 

tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. 

Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien on toimitettava tilintarkastajien lausunto tai 

toiminnantarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. 

 

18§ 

Ainoastaan piirikokouksella on oikeus näiden sääntöjen muuttamiseen. Muutoksen 

hyväksymiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä 

annetuista äänistä muutosta kannattaa. 

 

19§ 

Piirin purkautuminen tapahtuu, jos kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden 

väliajoin pidettävässä piirikokouksessa, vähintään kolme neljännestä (3/4) kaikista annetuista 

äänistä sitä kannattaa. 

 

Piirin purkautuessa luovutetaan sen varat Suomen Jousiampujain Liitto ry:lle. 

 


