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Yhdistyksen nimi ja kotiPaikka
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Yhdistyksen ntmi  on Laptn Suunntstus ry
Yhdrstyksen kotlpatkka on Rovantemen kaupunkt
vhdis tys to imrr  Laprn 1a Ouiun laantssa

:issj saannorssa kaytetaan Laprn Suunntstus ry sta nrmitystd yhdtstys

Yhdistyksen tarkoitus
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Yhdistyksen tarkottuksena on suunnistuksen edisteminen, kehittaminen Ja valvominen, seka kilpailu-,valmennus'

nroriro- 1" kuntoliikuntamuotona seka toimiminen mainittuJa toimintoja harioittavien Jdsentensa alu€ellisena

yhdyselimena.

Tarkoituksen toteuttami nen
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Yhdrstys toteuttaa toimtalueel laan tarkottustaan

- kehittdmdl ld 1a yl ldpit6mal 16 ki I  pai l  utoimintaa'

-  ldr lestdmal ld  my6s muunla isra k i lpa i lu t i la tsuuksta

- edist i imdlla uusien suunntstusseurolen perustamista opastamalla 1a neuvomalla 1a huolehtimalla t tedottaen

si i td, ette manooll isimman monet muutkin urhei luseurat pitdvat suunnistusta ohlelmassaan,

- tehostamalla l6seniensa toimintaa 1dr1est6mdll6 koulutus- ja neuvontatilaisuuksia,

- toimimalta suunnistuksen edunvalvojana toiminta-alueel laan, pitamdtld yl la yhteuksia laantn 1a kunnan

vtranomaisirn 1a tekem6lla esttyksra 1a aloit tetta.

- toimimalla yhteistyossa Suomessa tar ulkomail la toimtvien yhtersolen kanssa

- harlorttamalla alaansa l i i t tyvaa kustannustoimrntaa Ja votttoa tavoittelematta urhetluval inerden valt tysta

laseni l leen

yhdistys hankktr varo,a toimintansa tukemiseksi ottamalla vastaan lahloituksia 1a testamentteJa, JarJestamalla

kerayksra )a arpaJatsra harlorttamalla monrstustoimintaa, maloitus- 1a ravitsemusti iketta'  yl ldpttdmdlla

le i r in taaluei ta .

ill



IV Yhdistyksen jisenet
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yhdistyksen varsrnatsta lasenra voivat olla kirjallisen hakemuksen perusteella suunnlstusta harrastava ta
suunnistustotmtntaa edrstava rekrsteroity urherluseura taikka muu rektste16ity yhdtstys tai oikeuskelpornen
yhtgrso
Uudet Jasenet hyvaksyy hallttus.
Vuosikokous maaraa jasenille liittymismaksun seke vuosiftaisen JasenmaKsun.
Henki16, joke toiminnallaan on enkoisessa maarin edislenyt yhdistyksen tarkoitusp€rien toteuttamista. voldaan
vuosikokouksen paat6ksella kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajaseneksi..ioilla er ole

Jiisenmaksuvelvollisuutta.

\ AJ Y

Jasen vor erota yhdrstyksesta tekemalla si i td lainmukaisen r lmoituksen Eroamtnen tulee volmaan yhdrstyksen
' lumassa olevan totmrntakauoen padttyessa

-rs Jasenyhdrstys tar -yhterso purkaantuu. katsotaan sen lasenyys padttyneeKsr

Jesenyhdistys tai -yhteiso. loka ei noudata naita saantoja tai yhdistyks€n lohtoelinten paatoksie Ja maarayksra tahi

muull; tavoin toimii yhdistyksetle huomattavaa vahinkoa tuottavasti, voidaan hallituksen paetdkselle erottaa joko

maaraajaksi taj kokonaan.
Erottamispaatds tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon viisi (5) paivaa sen jalk€en.

kun paatos on lehetetty sille kirjatussa kirjeessa. Paatoksesta saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen

mukaan kuin stita on ertkseen magratty.

Yhdistyksen kokous
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Jistyksen toimielimet ovat paatantavaltaa kayttavana yhdistyksen kokous seka toimeenpanevana elrmena

haltitu;. Hallitus voi lisaksi asettaa apuelimikseen ty6ryhmia seki paattea nirden toimivallasta Ja tehtavista'

vuosikokous pidetiian vuosittain 31.3. mennessa hallituksen maaraamana aikana la maeraamassa palkassa

Vf ,raaialn"n ioxous pidetaan, jos yhdistyksen kokous tai hallitus niin paaflea taijos yksi kymmenesosa (1/10)

aanioiteutetuista tasenista site vaaiii kiriallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten Kokous on

kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittemisesta
Kutsu kokoukseen on lahetettava vehintaan kaksi (2) viikkoa enn6n kokousta kirlallisena ilmoituksena jasenille Ja
kokouskutsussa on otettava huomroon yhdistyslain 24 S:n maaraykset
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Varsrnaisi l la laseni l la on oikeus osal l istua vuosrkokoukseen yhdella nimetyl ld varstnaisel la edustalal la 1a

l isaedustal i l la. Varsinarsen Jasenen pddtantavaltaa kayftaa sen varsinainen edustaja, l isaedustal i l la on valn

puhevai ta.
Vuosikokouksessa on lokarsei la  varsrnarsel la  lasenel la  yks i  dant

Sama henki16 saa edustaa vain yhta lasenta
yhdistyksen kunnrapuheenlohtalal la, kunnialasenil16, hal l i tuksen puheenlohtalal la halt i tuksen lasentl la seka

mahdoll isten ty$ryhmien lasenrl ld on vuosikokouksessa puhevalta



e s

paatoksekst tulee. eller natssa saannotssa ole muuta maaraitty, mrelrpide, Jota on kannattanut yll puolet annetulsla

aanrsta.
Vaalerssa tulavat valitutksr enlten Sanla s€aneet
Aanten mennesse tasan ratkaise€ kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa saman aanlmaaran saaner0en
Kesken arpa.
Hallitksen puheenjohtalan vaalissa on kuitenkin saatava yli puolet annetuista aanista. Ellei enslmmalsessa
agnestyksessa kukaan ehdokkaista ole saanur ylr puolta annetursta adnista, totmitetaan uusi vaalr kahden

ensimmaisessa vaalissa eniten aania saaneen valllla.
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Vuosikokouksessa
- paatetaan liittymis- Ja Jasenmaksuista
- laat"taan prn""n1ont"1"tf" 1a hallituksen jasenille seka tilintarkastaiille maksettavlsta palkkroista

l,alrtaan.loka toinen vuosi hatliluksen puheenjohtaja, lota my6s kutsutaan yhdistyksen puheenJohtajaksl Lisaksl

,uosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan erovuoroisten tilalle hallituksen varsinaiset Jasenet Ja
varaJasenet.
_ 

""it*n 
kaksi (2) tilintarkastajaa Ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilivuoden tileja Ja

hallintoa
- esitetaan yhdistyksen toimintakertomus edellise[a tolmintavuodelta ja peatetaen sen hyvaksymlsesta
-;sitetaen ihdisiksen tilikertomus edelliselte toimintavuodelta seka tilintarkasta,i€n siita antama lausuntoia

paatetaentiIinpaatoksenVanvlslamisestasekavastuuvapaudenmyontamisestaha||itukse||ejamUlIle
tr l ivelvolhsi l le
- vahvistetaan alkaneen toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvlo
- valitaan edustajat eri yhteisojen kokouksiln ja elimiin
- peatetaan jasenyydestd eri yhteis0issa
- kasitellaen muut esityslistaan merkltyt aslat
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Jesenen kirjallisesta vaatimuksesta on vuosikokouksen esityslistalle merkifiava asia. Jonka Jasen haluaa saada
," ,osikokou;kasittelyyn edellyttaen, efta tama €sitys on jatetty hallitukselle viimeistaen 7 paivae ennen Kokousta

Hallitu-s
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yhdistyksen hallituKsen muodostavat vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista lasenta.

1oi.i" n"ttitr. valitsee varapuheenjohtajan, jonka tehtavealueet varapuheenjohtajan tehtavien liseksi paattaa
'hallitus. 

Varsinaisille jiisenille valiiaan kullekin henkilokohiainen varajasen. Hallituksen toimik€usi on kaksr vuotta

jaensimmaisenavuonnaeroaaarvanmukaanko|me(3)varsinaistajeseltavaraja:-i:-"1.::."j."vanavUonna'eroaa 
puneenlontaja sekd kolme (3) varsinaista jesente varajdsenineen Taman ialkeen eroamrnen tapantuu

vuoron mukaan.
Hallitus on peebsvaltainen netJan (4) jasenen lasnaollessa. joista vehintedn yhden on oltava puheenJohtaja tai

varapuheenJohtaia.
H"fiiirf.es"a tulee peat6kseKsi mielipide. jota kannattaa yli puolet aanestyksessa annetuista aaniste ja vaaletssa

tuievat valituiksi eniten aania saaneet. Adnten mennessa tasan, ratkatsee vaaleissa arpa Ja muutoin

puheenjohtajan mieliPide

VI
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Hallrtuksel le Kuuluvat seuraavat tehtavdt
- kutsuu kool le yhdistyksen kokoukset 1a valmistelee ni issa esrtettavat asiat
- ratkarsee varstnarseksr laseneksr paasyasrat
- hortaa yhdrstyksen talousasrat
- nrmrttaa 1a erottaa yhdistyksen tormihenkrlot
- lohtaa yhdrstyksen ki lpartu-. koulutus-, valmennus- nuonso- Ja

muuta totmtntaa
- val t tsee yhd istyksen edustalat yhdistyksen u lkopuoi rsr in tehtavi i  n
- iaati  i  toim r ntasuunn i tel m an Ja ta lousarvr oesrtyksen seka toi m r nta-
.1a t i l ikenomuksen

- nrmrttaa lohtoryhman lasenet mrkalr nakee asian tarpeellrseksr
- ntmittaa avukseen tarpeellrseksr katsomansa asrantuntirarvhmat
- myontda vrrnt 1a muut tunnustukset
- seuraa 1a edrstd6 suunnrstuksen kehityst6 tormialueel laan
- padttaa vhdistyksen omatsuuden myymrsesta. ostamrsesta varhtamrses-
ta 1a kirnnrttamrsesta

Til i -  ja toimikausi
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Yhdistvksen t i l i -  ra  to imikausi  on kaienterrvuosr

Yhdistyksen ni menki rjoitus
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Yhdistyksen nimen krr loit tavat puheenlohtala yksin tai kaksr hal l i tuksen lasentd yhdessa

Erikoismfiriys
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Yhdistys toimii  yhteistyossa Suomen Suunnistusl i i t to ry:n kanssa ja noudattaa votmassa olevta
suunnistustoimintaa koskevia sadntdjd 1a m6drdyksid.

Yhdistyksen sflf,ntdjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
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Naiden seentdjen muuttamista tat yhdistyksen purkamista koskeva paatOs on tehtava srten. ata saantomuutosten
kohdalta paetos tehdaan yhdessa vuosikokouksessa. Jossa ehdotusta kannattaa vahintean 3/4 kokouksessa
annetuista aanista ja yhdistyksen purkamisen kohdalta kahdessa perattaisesse kokouKsessa. joiden valillij on
vahinteEin kolme (3) kuukautta ja jotssa molsmmissa ehdotusta kannattaa vajhintaan 3/4 kokouksessa annetuista
aanista.
Jos yhdistys peatetaan purkaa tai lakkauttaa, sen omaisuus on kaiytettava purkamasesta paatteneen jalklmmarsen
kokouksen meeraamalla tavalla suunnlstuksen edistamiseen.
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