
POHJAN JOUSI ry:n  SÄÄNNÖT 
 
Säännöt kirjoittanut uudelleen puhtaaksi  1993 tehdyn muutoksen jälkeen Teuvo Kärkkäinen 20.3.1998. 
Muutos koski pykäliä 13 ja 14.  Uudelleen kirjoittamisessa ei ole korjailtu vanhahtavia sanontoja eikä 
muita virheiksi katsottavia. 
 
1 § 
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Pohjan Jousi, ja sen kotipaikka on 
Kemin kaupunki. 
 
Sen tarkoituksena on hyvän toveruuden merkeissä herättää ja ylläpitää harrastusta jousiammuntaan, sekä 
mikäli mahdollista edustaa kansainvälisissä jousiammuntakilpailuissa.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi 
seura pitää harjoituksia ja kilpailuja joko jäsentensä tai toisten jousiammuntaa harrastavien yhdistysten 
kanssa, hankkii tarvittavia urheiluvälineitä, toimeenpanee luento- ja esitelmätilaisuuksia, retkeilyä, 
illanviettoja, juhlia ja arpajaisia.  Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen tarvittavan luvan. 
 
2 § 
Seuran virallinen kieli on suomi. 
 
3 § 
Seuran jäseneksi voivat päästä yksityiset henkilöt  5. §:ssä mainitulla tavalla.  Jäsenet jaetaan seuraavasti: 
 a) vuosijäsenet, jotka suorittavat jäsenmaksunsa vuosittain. 
 b) ainaiset jäsenet, jotka suorittavat kertakaikkisen jäsenmaksun. 
 c) kunniajäsenet. 
 d) kannattavat jäsenet, jotka osallistuvat seuran toimintaan suorittamalla vuosittain 
erikoisen kannatusmaksun.  Kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka on erikoisesti ansioitunut 
jousiammunnassa tai erikoisesti tukenut seuran toimintaa. 
 
4 § 
Vuosikokokous vahvistaa vuosi-, ainaisten- ja kannattavien jäsenten jäsenmaksut.  Kunniajäsenet ovat 
jäsenmaksuvelvollisuudesta vapaita. 
 
5 § 
Seuran jäseneksi pääsemiseen vaaditaan kahden jäsenen antamien suosituksien lisäksi seuran 
johtokunnalle osoitettu kirjallinen anomus.  Seuran johtokunnalla on oikeus joko hyväksyä tai pätevän 
syyn nojalla hylätä anomus. 
 
6 § 
Seurasta eroaminen tapahtuu seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tehdyllä kirjallisella 
ilmoituksella tahi suullisesti tehdyllä ilmoituksella kokouksen pöytäkirjaan. 
 
7 § 
Seuran jäsen, joka tarkoituksellisesti on toiminut seuran sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti, voidaan 
seuran kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä erottaa seurasta. 
 
8 § 
Seuran asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema 
johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, sekä 2 vakinaista ja 2 
varajäsentä.  Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään 4 sen jäsenistä on läsnä.  Päätökset tehdään 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.  Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni. 
 
9 § 
Puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet valitaan seuran 
vuosikokouksessa, kun taas varapuheenjohtajan valitsee johtokunta keskuudestaan. 



 
10 § 
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai puheenjohtajan estettynä ollessa 
varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä sekä sihteerin estettynä ollessa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
yhdessä. 
 
11 § 
Seuran johtokunnan tehtäviin kuuluu: 
 a) Seuran asioiden hoito yleensä, kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpano. 
 b) Seuran taloudenhoito. 
 c) Seuran edustaminen yhdistyksen ulkopuolella. 
 d) Kokouksen koollekutsuminen. 
 e) Jäsenluettelon pitäminen. 
 
12 § 
Seuran toiminta- ja tilivuosi on yhtäpitävä kalenterivuoden kanssa.  Tilit on jätettävä viimeistään 2 
viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne lausuntoineen viimeistään viikkoa 
ennen vuosikokousta johtokunnalle. 
 
13 § 
(muutos 23.2.1993) 
Seuran vakinainen syyskokous pidetään marraskuussa, jossa käsitellään: 
a) Katsaus edellisen kesän harjoitus- ja kilpailutoimintaan. 
b) Sisäharjoitusten ja kilpailuiden suunnittelu. 
c) Suoritetaan seuran puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden johtokunnan jäsenten vaali. 
d) Suoritetaan kahden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan vaali. 
e) Jäsenmaksujen ja sisäänkirjoitusmaksujen vahvistaminen. 
f) Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. 
g) Muut mahdollisesti esille tulevat asiat. 
 
14 § 
(muutos 23.2.1993) 
Vuosikokoukseen kokoontuu seura helmi - maaliskuussa.  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
a) Esitetään vuosi- ja tilintarkastuskertomukset. 
b) Päätetään johtokunnalle myönnettävästä vastuuvapaudesta. 
c) Muut mahdollisesti esille tulevat asiat. 
 
15 § 
Seura kokoontuu kakoukseen seuran johtokunnan kutsusta tai jos vähintään 10 seuran jäsentä sitä 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti pyytää. 
 
16§ 
Kysymykset, jotka on tarkoitettu käsiteltäväksi vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa, on jätettävä 
vähintäin 15 päivää ennen kokousta tai voidaan niitä ilman ennakoltakin tehtyä ilmoitusta käsitellä 
kulloinkin koolla olevassa kokouksessa, mikäli kaikki läsnäoloijat siihen suostuvat, kuitenkin 
huomioonottaen yhdistyslain 14 §:n määräykset. 
 
17 § 
Seuran vuosi tai muussa kokouksessa käytetään avointa äänestystä, tai jos joku sitä erikoisesti vaatii, 
äänestetään suljetuilla lipuilla.  Äänten jakautuessa tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja 
kannattaa. 
 
18 § 
Kutsu vuosi- tai muihin kokouksiin tapahtuu siten, että kutsu joko julkaistaan Kemissä päivittäin 
ilmestyvissä sanomalehdissä tai ilmoitetaan kokouksista yhdistyksen jäsenille kiertokirjeessä. 



 
19 § 
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksissa ja vaaditaan siihen vähintään 
3/4 läsnäolevien äänestykseen osallistuneiden jäsenten äänistä. 
 
20 § 
Päätös seuran purkamisesta voidaan tehdä vuosikokouksessa, vähintäin 4/5 ääntenenemmistöllä ja on 
sellainen päätös vahvistettava seuran kokouksessa, viimeistään 30 päivää myöhemmin, sanmalla 
ääntenenemmistöllä. 
 
21 § 
Siinä tapauksessa, että seura purkautuu, joutuvat sen varat Suomen Jousiampujain Liitto - Finlands 
Bågskytteförbund ry:lle tai jollekin toiselle rekisteröidylle jousiampumaseuralle, jos sellainen on 
olemassa, tai Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto (SVUL) ry:lle jousiammunnan edistämistä varten. 
 


