
Suomen Varsijousiampujat ry.

TOIMINTASÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Varsijousiampujat ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisesti käyttää 
kansainvälisissä yhteyksissä nimitystä Finnish Crossbowmen.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomen valtakunnan alue.
Yhdistyksen kieli on suomi.
Yhdistys on perustettu joulukuun 1 päivänä vuonna 1990. Yhdistyksestä käytetään näissä 
säännöissä lyhennettä SVJA.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää varsijousiammuntaurheilua ja varsijousiharrastusta sekä 
edistää kansainvälisten ja kansallisten kilpailusääntöjen mukaista varsijousiammuntaa erityisesti 
varsijousen kenttäluokassa.
Yhdistys kuuluu kansainväliseen varsijousiliittoon.

3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
1. Johtamalla ja järjestämällä varsijousen  kilpailutoiminnan maassamme.
2. Kouluttamalla ja valmentamalla varsijousiampujia niin, että maassamme on kansainvälisesti 

huipputuloksiin pystyviä ampujia.
3. Valmistelemalla ja ylläpitämällä varsijousiammunnan kilpailu- ja muut säännöt niin, että ne 

ovat sopusoinnussa kansainvälisten sääntöjen kanssa sekä valvomalla sääntöjen 
noudattamista.

4. Harjoittelemalla alaan liittyvää harrastus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa.
5. Edistämällä ampumateknisten välineiden ja varusteiden valmistusta ja saatavuutta sekä 

välittämällä näitä voittoa tavoitteleville jäsenilleen.
6. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten 

tarpeellisia kiinteistöjä, laitteistoja ja välineitä.
7. Hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestäen keräyksiä, arpajaisia, 

urheilutoimintaansa liittyviä tilaisuuksia sekä harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa.
Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asiainmukaiset luvat.
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4 §

Yhdistyksen jäseniksi voi hallitus hyväksyä varsijousiammuntaa tai varsijousitoimintaa harrastavan 
yksityisen henkilön. Jäsenten on sitouduttava noudattamaan SVJA:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen 
puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka erittäin 
huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa .Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja 
kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa 
suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on 
puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5 §

Jäsen joka haluaa erota yhdistyksestä ,tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle 
tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä 
varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin ilmoitus on tehty. 
Eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan 
kalenterivuoden loppuun asti.

6 §

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka
- laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen,
- toimii yhdistyksen sääntöjen mukaisesti,
- rikkoo lakeja, käyttää kilpaurheilijana urheilussa kiellettyjä lääkeaineita tai esiintyy 

urheiluhengen vastaisesti,
- toimii yhdistyksen ja näiden sidosjärjestöjen tarkoitus periaatteiden vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi 
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen 
postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Vetoomus käsitellään yhdistyksen seuraavassa 
sääntömääräisessä kokouksessa. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle 
suorittamiaan maksuja.

2



7 §

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päätää 
yhdistyksen syyskokous vuosittain.
Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen ainaisjäseneksi, jos jäsen on edistänyt yhdistyksen toimintaa 
tekemällä huomattavia urheilutuloksia, taloudellisia tai muita palveluksia. Ainaisjäsen on vapaa 
jäsenmaksuvelvollisuuksista.

8 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis- 
huhtikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa.
Kutsu yhdistyksen varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää 
ennen kokousta kirjallisesti jäsenkirjeellä tai yhdistyksen jäsenjulkaisussa.

9 §

Kevätkokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle

2.1 puheenjohtaja
2.2 sihteeri
2.3 kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
2.4 ääntenlaskijat

3. Todetaan
3.1 läsnäolijat
3.2 äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään 

tilintarkistajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 § mukaiset esittämät ja kokouskutsussa 

mainitut asiat.
8. Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle 

2.1 puheenjohtaja
2.1 sihteeri
2.2 kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
2.3 ääntenlaskijat

3. Todetaan
3.1 läsnäolijat
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3.2 äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi

5.1 toimintasuunnitelma
5.2 talousarvio
5.3 yleissuunnitelma  seuraavien vuosien toimintaa varten

6. Valitaan joka toinen vuosi kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi hallituksen puheenjohtaja, 
jota myös kutsutaan Suomen Varsijousiampujat ry:n puheenjohtajaksi.

7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi hallitukseen kolme jäsentä erovuorossa 
olevien tilalle.

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
9. Valitaan ehdokkaat kansainvälisten ja kansallisten liitojen toimielimiin sekä johtajat 

yhdistyksen eri toimielimiin tai annetaan hallitukselle valtuudet valita ehdokkaat ja johtajat.
10. Valitaan edustajat kansainvälisten ja kansallisten sidosjärjestöjen kokouksiin tai annetaan 

hallitukselle valtuudet valita edustajat.
11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus.
12. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 § mukaisesti esittämät ja kokouskutsussa 

mainitut asiat.
13. Kokouksen päättäminen.

10 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 
vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määritetyn asian 
käsittelemiseksi tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat siitä 
edellä mainitulla tavalla esityksen. Kokouskutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous koolle 
kutsuttu.
Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsittelevän, on tehtävä 
hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta. Näiden asioiden käsittelystä 
on mainittava kokouskutsussa.

11 §

Yhdistyksen, sen hallituksen ja toimielimien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen 
kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen 
tarkastajien tarkastettava.
Hallituksen ja eri toimielimen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

12 §

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä 
toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se 
äänestyksessä tasan menneistä mielipiteistä voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttäen.
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Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista 
vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni .Jäsen voi 
edustaa ja äänestää poissaolevan äänioikeutetun jäsenen puolesta valtakirjalla. Valtakirjoilla saa 
yksi jäsen käyttää enintään yksi viidesosan (1/5) kokouksessa paikalla olevien äänioikeutettujen 
jäsenten äänimäärästä.

13 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä 
yhdistystä edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi 
valitut kuusi jäsentä.
Hallitukseen valittujen on oltava täysi-ikäisiä.
Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan 
perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan.
Jos hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen kesken toimintakauden estyy tehtäviensä 
hoidosta, valitsee yhdistyksen kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimintakaudeksi 
uuden puheenjohtajan tai jäsenen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin ja 
taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Valittujen on oltava täysi-
ikäisiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta kun he 
katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on 
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen 
lisäkseen puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1. Toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen 

tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
2. Olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3. Suunnitella ja kehittää varsijousiammuntaa urheilumuotona johtaen varsijousiammunnan 

kilpailu-, valmennus-, koulutus-, sääntö- ja  kehitystoimintaa maassamme.
4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvitsemat toimielimet suorittamaan 

niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.
5. Vastaa yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. Vastata kansainvälisen liiton sääntöjen, päätösten ja ohjeiden yhdistykselle asettamista 

velvoitteista.
7. Vastata yhdistyksen kokousten asettamista velvoitteista.
8. Pitää jäsenluetteloa.
9. Hoitaa yhdistyksen taloutta.
10. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa.
11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
12. Tarvittaessa valita sekä erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän 

eduistaan.
13. Päättää yhdistyksen kunnianosoitusten, ansiomerkkien ja muiden palkitsemisten 

myöntämisestä.
14. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkistettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen 

kevätkokousta.
15. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.
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14 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin 
tai jonkun hallituksen nimeämän hallituksen jäsen  tai yhdistyksen toimihenkilön kanssa. 
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

16 §

Yhdistyksellä voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa olla rekisteröimättömiä alaosastoja.

17 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ollakseen pätevä, on päätökseen 
saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön 
kannatus.

18 §

Jotta yhdistyksen purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä yhdistyksen kokouksessa ja 
kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 
kannatettava sitä. Kokouksessa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

19 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava Suomen Jousiampujain liitto ry:lle tai 
yhdistyksen tarkoitusta lähinnä olevalla rekisteröidylle yhdistykselle purkamisesta päättäneen 
kokouksen mukaisesti.
Pesäselvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen purkamisesta on 
ilmoitettavayhdistysrekisteriin.

20 §

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain 
määräyksiä.

Nämä toimintasäännöt on hyväksytty Suomen Varsijousiampujat nimisen yhdistyksen perustavassa 
kokouksessa joka pidettiin SVUL:n toimitalossa joulukuun 1 päivänä v 1990. Samassa yhteydessä 
päätettiin esittää yhdistys merkittäväksi yhdistysrekisteriin.

6


	Hallitus voi erottaa jäsenen, joka
	Kevätkokouksessa käsitellään

