
MIKKELIN HIIHTAJAT RY

ToIMINTASAANNoT

1 S Nimi, kotipaikka, perustarnisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Mikkelin Hiihrtajat ry,

Yhdistyksen kotipaikka on Mikkelin kaupunki ltd-Suomen lddnissd.

Yhdistys on perustettu tammikuun 4 pdivdnd 1934, ja siitii ktiytetiiain ndissii
sddnnoissd nimitystii seura.

Seuran kieli on suomi.

Seuran toiminta-alueena on Mikkelin seutukunta.

2 S Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena c)n edistdd liikuntaa ja muuta siihen liittyviia
kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, ettd erilaisista ldhtokohdista
olevilla henkiloilld on mahrlollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja
huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvaa yhdistystoimintaa edellytystensd ja
tarpeidensa mukaisesti.

3 $ Tarkoituksen toteuttamin,en

Tarkoitustaan seura toteuttaa :

1 Tarjoamalla:

- kunto- ja terveygliikuntara
- kilpailutoimintad a --.'
- harjoitus-javalmennustoirnintaa
- ohjaustoimintaa
- liikuntatoimintaa eri ikiiryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltddn

erilaisille ihmisille
- muuta vastaava toimintaa, jonka tavoitteena.on edistdd kansalaisten fyysistti

ja henkistii toimintakykvisyyttai ja hyvinvointia
- tiedotus- ja suhdetoimirrtaa
- koulutustoimintaa

2 Kiinnittiimiillii ehdotul<silla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden
yhteisojen huomiota liikuntakysymyksiin sekii vaikuttamalla omatoimisesti lii-
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kunnan kehittdmiseerr ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -vdlineiden hank-
kimiseen ja hoitamiseen.

3 Harjoittamalla julkaisutoirninrtaa

4 Edistdmdlld liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekd tukemalla
kulttuurien moninaisur.rtta ja ympdriston kestdviid kehitystii.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

ottaa vastaan lahjoituksia .ia testamentteja, omistaa toimintaansa varten tar-
peellisia kiinteistojd sekd

hankkia varoja jdrjestden huvi- ja tanssitilaisuuksia, kerdyksia ja arpajaisia,
omistaen ja ylldpitden urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoi-
mintaa, majoitus- jat ravitsemusliikettd ja bingotoimintaa sekd vdlittden
jdsen i I leen voittoa tavoittr:lematta u rheiluvdlineitd ja -asusteita.

Seuran jdsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajrirjestojen sddntojd, joiden jdsenend se on.

Seuran jisenet

Seuran varsinaiseksi jdseneksi voi johtokunta hyvdksyd henrkilon, joka sitoutuu
noudattamaan seuran sddnrtojd ja pdiiitoksid.

Kunniajdseneksi voi seuran kclkous kutsua johtokunnan esityksestd henkilon, joka

on erittdin merkittdvdsti edistdnyt seuran toimintaa. Kunniajdsenen arvo on

elinikiiinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana

ansiokkaasti toimineen herrkilon. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikdinen.

Kannattajajdseneksi voi seLtran johtokunta hyviiksya yksityisen henkilon tai

oikeuskeipoisen yhteison, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai

kertakaikkisen kannattaja.idselnmaksun. Kannattajajdsenelld on puhe- mutta ei

ddnioikeutta seuran kokouksir;sa.

Seurasta eroaminen

JdsenellS on oikeus erotar seurasta ilmoittamalla siitd kirjallisesti johtokunnalle tai

sen puheenjohtajalle taikkla ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pdytdkirjaan

merkitsemistd varten. Ero kiatsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty,

mutta eroava jdsen on ,velvollinen suorittamaan maksunsa sekd muut ndiden

sdd ntojen edellyttdmdt vellvoitteet ku luvan toim intavuoden loppuu n asti.
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7 & Jfrsenen eronneeksi katsominen

Jtrhtokunta voi katsoa jdsenen eronneeksi seurasta, jos jdsen on jaittanyt kuusi
k u uka utta sitten erii iintyneen j dse nmaksu n maksam atta.

I S Jdsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa jdso'nen, jos tdmd on jdttdnyt erddntyneen jdsenmaksunsa
maksamatta, muuten ei taiyta ndiden sddntojen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii
vastoin seuran tarkoitusta ltai toimii tdrkedsti vastoin urheilun eettisid periaatteita.

$euran jasen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa $uomen
Antidapingtolrnikunta ADT ry'.n vahvistamaa antidopingsddnnostoa Ja
Kansainvalisen iajiliiton antidopings6i6nn6stdjri sekd Kansainvzilisen
Olym piakom itean antidopi ngsaia n nostojei.

Dopingrikkomukset ja seuran jdsenelle niistd mdiirdttdv6t seuraamukset on
maai r;itiy edel lci m a i n itu issa antid opi ngsdd n ndstoissd.

Dopin g rikkomuksia ovat:
Kielletty aine tai nAytt6 kielletyn menetelmrin kaiytosta urheilijan elirnistdsta
otetussa ndytteess#i
Kielletyn aineen tai menetelman kdytto tai kiiyton yritys
Kieltaytym i nen d opingtestistii
Dop i ngvalvonnan rrei lttelV ja ilmoitusvelvollisu uden lai m in lyonti
Dopingtestin man ipulointi
Dopingaineiden herllussapito
Dopingaineiden ja -menetelm ien levittSm i nen
Dopingin edistaminen

Dcping rikkom uksesta voidaa n miiArdtd seu raam uksena.
Kilpailutuloksen mitat6inti
U rheilutapahtuman tulosten hylkiiiiminen
U rheilun toimintakielto
Kirjailinen varoitus

Searan jasen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa
vahingon seuralle ja kansalliselte lajiliitolle sekd kansainvSliselle lajiliitolle

lJrheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

Urheilulle vieraidE:n aineiden kdytto
* Huumeiden ja dopingaineiden k;iytt6 tai kiiytdn edistaminen
* Julkinen hairitsevai esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
* Tupakan ja tupal<katuotteiden keiyt6n yhd isteiminen u rhei I utila nteisri n

Hpaa$ialli nen kayttaytym i nen kilpail u- ja harjoitustilanteessa
" Vdkivalta, torkeii kielenkdyttd la epdasiallinen arvostelu, tuomarin
harhautus ja muu sdilntokikkailu

Urheiluhuijaus
. Kilpailutilan tai -vdlineiden manipulointi



" "i'uioksista etukateen sopiminen

Vedonlyonti
i' Vedonlyonti omasta kilpailusta

Lah jonta
Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden

lahjominen tai sen yritvs tuloksen manipuloimiseksi

Sukupuo[nen hAirintfr

Urheilun eettisten Beriaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraarnuksena
lajiliitan maaraamb ranrgais;tus sen rnukaan kuin liiton siiannotssa tar
kilpailusarinnoissd malratitiln" kuitenkin enrntddn kahden vuoden toimintakielto

Johtokunta pddttdd myos rnuista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessd annettavis-
ta rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sddnto-
jii ja maiairiiyksiii.

Kansallinen lajiliitto, tai sern asemesta, tai sen lisdksi Kansainvdlinen lajiliitto voi
piiiittdd seuran jdsenelle dopingrikkomuksesta mddrdttdvdstti seuraamuksesta ja
muista kurinpitotoimista edelld mainituissa antidopingsdannostoissd, sddnnoissd
ja sddntojd alemmanasteisissa nnddrdyksissd vahvistetulla tavalla.

Pddt6s tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi
pdivdd sen jdlkeen, kun p-idtos on ldhetetty sille kirjatussa kirjeessd.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

I S Liittymis- ja jdsenmaksut

Varsinaisilta jdseniltd karrnettavien liittymis- ja jdsenmaksujen sekii kannattaja-
jdsenmaksujen suuruudesta pdtittdii vuosittain seuran svyskokous. Kunnia-
jdseniltai ja kunniapuheenjohtajalta ei peritd maksuja.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jdsen jdsenmaksujen suorittamisesta sekd

nimetii jdsen ainaisjiiseneksi, jos

- hdn on suorittarrut liittymis- ja jdsenmaksut ja ollut seuran jdsenena

vtihintidn 30 vuotta tai
- on suorittanut kertakaikkisena suoritukse na 20 vuoden jdsenmaksut tai

- on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palve-

luksia.

Ainaisjasen on vapaa jdselnmaksuvelvollisuuksista.

10 S Seuran varsinaisetia ylimddrdiset kokoukset
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Seura pitiia vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevdtkokous pidetddn
maalis{oukokuussa ja syyskokous ero-syyskuussa. Kokouksen paikan ja
ta rkemm a n qan mAArdA johtoku nta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimddrtiiseen seuran kokoukseen on julkaistava vdhintddn
14 pdivdd ennen kokousta

sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen mddrddmdssd
lehdessd tai
kirjallisena ilmoituksena jdsenille tai
seu ran viralliseern ilmoitustauluun kiinnitetylld ilmoituksella.

Kevdt- ja syyskokous

Syyskokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pdytdkirjan tarkastajaa
d) tidntenlaskijat

3 Todetaanldsndolevatddnioikeutetutjdsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja paieitosvaltaisuus

5 Esitetdain johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpeiait6s sekd tilintarkasta-
jien antama lausunto

6 Pddtetddn tilinpddtdksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myontdmisestd
j o htok u n n a I le j a m u i I k-. va stu u ve I vol I i s i I le

7 Kdsitellddn muut kokouskutsussa mainitut asiat

I Ptiaitetaitin kokous

Kevlitkokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi poytiikirjan tarkastajaa
d) aiaintenlaskijat

Todetaan 16sndolevat ddnioikeutetut jdsenet
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4 Todetaan kokouksen laillisuus ja pddtosvaltaisuus

5 Pddtetdain mitkai liikurnta- ja urheilulajit sekei jaostot ovat seuran ohjelmassa
tulevana toimikautenra

6 Pddteteidn jiisenyydestd muissa jdrjestoissd ja yhteisOissd

7 Vahvistetaan liittymis-, jdsen- ja kannattajajdsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaantoimintersuunnitelmajatalousarvio

I Valitaan jdsenten kes;kuudesta johtokunnan puheenjohtala joka toinen vuosi

10 Valitaan johtokunnan muut jdsenet ja varajdsenet enovuoroisten tilalle

11 Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava mddrd varatilintarkastajia

12 Kdsitelliidn muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 Pddtetadn kokous

Asioista, joita seuran jdsenet haluavat kevdt- tai syyskokouksen kdsiteltdviksi, on
tehtdvd johtokunnalle kirjalllinen esitys viimeistddn 30 pdivdti ennen kokousta.

12 S Seuran ylimddrdinen kok,ous

Seuran ylimddrdinen kokous pidetddn silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelli-
seksi, seuran kokous niin paidttdd tai kun vdhintddn yksi kymmenesosa seuran
ddnioikeutetuista jdsenistd on jonkin mddrdtyn asian takia tehnyt siitd
johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimddraiisen kokouksen kutsussa on
mainittava asia, jonka vuol<si kokous on koolle kutsuttu.

Ylimddrdinen kokous on piderttdvd vdhintddn kahden kuukauden kuluessa siitd,
kun jdsenet ovat tehneet siitd edelld mainitulla tavalla esityksen.

13 S Piiytdkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettdvd poy-
takirjaa. Seuran kokousten pOytiikirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitettava sekd valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien poytakirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa
kokouksessa.

14 S Adnestys

Kokouksen pddt6kseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista ddnistd. Henllil6asiat ratkaistaan siten. ettd eniten ddnid saaneet
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valitaan' Henkilovaaletssa ddnten mennessd tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Muissa asioissa se mielipidt.'voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa ddnestys suljettuja 

- 
fippila

keiytteimdllei.

Jokaisella liittymismaksunsar ja kokoukseen mennessd jdsenmaksunsa maksa-
neella viisitoista vuotta tdytteineelld varsinaisella jdsenella, kunniajdsenelld ja kun-
niapuheenjohtajalla sekd ainaisjdsenelld, kannaitajajdsenid lukuun ottamatta, on
yksi ddni. Valtakirjalla ei saa ddnestdd.

15 S Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuo-
deksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valiturt 8 j;isent;i ja a
varaiaisenld' Johtokunnan jaisenistai ja varajdsenistd puolet on erovuorossa
vuosittain. Ensimmdiselld kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokunta valitsee keskuudr-.staan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisdk-
si sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavai toimihenkilot, jotka voidaan valita
myos johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puhe,enjohtajan tai hdnen ollessaan estynyt varapuheen-
johtajan kutsusta, kun he kettsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan
jdsenistd kirjallisesti sitd vaatii.

Johtr:kurrta on pilatosvaltainen, kun puheenjohtaja tai hdnen estyneena ollessaan
varapuheenjohtaja ja hdnen lisdkseen vdhintddn 3 sen jdsenistii on saapuvilla.

Johtokunnan tehtivdnd on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen pddtokset

2 Johtaa ja kehittaiai seurarn toimintaa

3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja tyoryhmeit sekri niiden puheenjohtajat

4 Vastata seuran taloudesta

5 Pitaa jdsenluetteloa

6 Tehdzi seuran toimintak,ertomus ja tilinpaiiitos

7 Tehdd toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

I Hoitaaseurantiedotustoiminl,aa

I Hyvdksyei ja erottaa jdsrenet rsekd pddttdd jeiseniai koskevista kurinpitotoimis-
ta

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilOt sekd sopia heiddn eduistaan
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11 Paattaa seuran ansiomerkkien myontdmisestd ja muiden kunnia- ja ansio-
merkkien esittdm isestii

12 Ryhtya muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13 Luovuttaa tilit tilintarkerstajilfle tarkastettavaksi vdhintddn kolme viikkoa ennen
syyskokousta.

14 Pa:itt:ia seuran eduslajista niihin jairjestoihin ja yhteisoihin, joissa seura on

lfrsenena

16 S Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi alkaa kunkin vuoden 1 priivainri kesakuuta ja loppuu
seuraavan vuoden 31 pAwAna toukokuuta.

17 S Nimenkirjoittajat

$euran nimen kijoittaa p,uheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessd j<inkun
muurl johtokunnan jdsenen kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava tdysi-ikaiisi;i.

18 S Jaostot

Jaostot voivat paidttdti sisdrisestd toiminnastaan kuitenkin siten, ettii seuran johto-
kunta vahvistaa jaoston tekemHt oikeustoimet.

19 S Sddntcijen muuttaminen

Ndiden sddntojen muuttamises;ta pddttdd seuran kokous vdhintddn kolmen neljas-
osan enemmistolld annetuista Sdnistd. Kokouskutsussa on mainittava sddntojen
muuttamisesta.

20 S Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta pddtteid seuran kokous vdhint;idn kolmen neljdsosan enem-
mistdlld annetuista Sdnistd. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purka-
misesta.

21 S Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on pdiitetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-
alueen liikuntakasvatusta edistdvddn tarkoitukseen purkamisesta pddttdneen ko-
kouksen pddtdksen mukaisesti. Pesdnselvitysmiehind toimivat kokouksen valitse-
mat henkil6t.

Seuran purkamisesta on ilrnoitettava yhdistysrekisteriin



22 S Saavutetut jdsenoikeudet

Saavutetut jdsenoikeudet sd ilyviit


