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NTIfl, KOTIPAIKKA JA TARI(OITUS

1 § Yhdistyksen, jota siiännöissä sanotaan seuraksi, nimi on YAMA-ARASHI.

2 § Seuran kotipaikka on Varkauden kaupunki ja toiminta-alueena Varkauden kaupunki
lähiympäristöineen.

3 § Seuran kieli on suomi.

4 § Seura on perustettu maaliskuun L9.päivänä 1973.

Seuran tarkoitus on edistiiii ja kohottaa judon ja muiden judolajien harrastusta toiminta-
alueellaan.

Seuran toiminta : Seurajärjestiiåjudoha{oituksia, kursseja, kilpailuja, näytöksiä ja
leirejä.

Varojen hankinta : Seura järjestiiä asiaan kuuluvin luvin keräyksiä, arpajaisia,
kilpailuja, juhlia, huvitilaisuuksia, näytöksiä, kioski- ja bingotoimintaa sekä ottaa vastaan
I ahj oituksia j a testamenttej a.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin peri-
aatteet. Toiminnassa pyritlilin edistiimiiän sukupuolten välistii tasa-awoa.

SEURAN JÄSENET

5 § Jäseneksi voi päästä jokainen johtokunnan hyväksymä puhdasmaineinen henkilö ja
oikeuskelpoinen yhteis<), joka sitoutuu suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun ja
noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenille awretaaa jäsenmaksua vastaan
jäsenkortti.

Kannatusjäseneksi voi johtokunta oltaa henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka
suorittavat jåsenmaksun tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Kunniajäsenelsi voi seura kutsua ansiokkaasti seuran ja lajin hyväksi toimineita
henkilöitä. Päätös tästä tehdåiån seuran kokouksessa. Kunniaj åsenelle luovutetaan
kunniaj äsenkirj a, eikä hänellä ole j äsenmaksuvelvollisuutta.

6 § Piiästäkseen osalliseksi seuran tarjoamista eduista, on jäsenen suoritettava jäsenmaksu.

Jäsenellä on oikeus kantaa seuran merkkiä.

7 § Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, fulee tehdii ki{allinen ilmoitus johtokunnalle tai
puheenjohtajalle tai suullinen ilmoitus seuran kokouksessa merkittäväksi pöytåikirjaan.
Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jåsenmaksun eroamiswoden loppuun.

Jäsenen, joka rikkoo seuran siiäntöjä tai piiätöksiä tai laiminlyö jäsenmaksun yhden
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vuoden ajantai rikkoo lakia tai joka menettelylliiän seurassa tai sen ulkopuolella on
huomattavasti vaikeuttanut senran toimintaa, voi johtokunta erottaa seurasta. Erottamis-
piiätöksestii voi erotettu valittaa seuran kokoukselle jätthmällä 14 pv:n kuluessa påiåtök-

sestä tiedon saatuaan valituskirj elmän j ohtokunnalle.

Johtokunta voi myös pårättltä jäsenen sulkemisesta måiäriiajaksi seuran toiminnasta.
Kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta paattää johtokunta sen
mukaan kuin tarkemminmäärrtään seurax kokouksen vahvistamissa kurinpitomää-
räyksissä. Johtokunta voi evätii äänioikeuden jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei
ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan säännöissa mainittuun päivämäärään
mennessä.

Johtokunta voi päättiiä myös seuran jäseneen kohdistuvasta Suomen Judoliiton alaista
kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin
tarkemmin määräthän seuran kokouksen vahvistamissa kurinpitomiiäräyksissä, jos seuran
jasen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin
periaatteiden vastaisesti.

8 § Seura ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidoping-
toimikunnan dopingsiiännöstöön ja sitli kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja
kansainvälisen liiton dopingsiännöstdön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen
yleissopimuksen, potrjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien
muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin siiäntöihin.

JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous kutakin vuotta varten erikseen. Jäsenmaksu
on maksettava j ohtokunnan määräämänä aikana.

SEURAN KOKOUKSET

10 § Syyskokous pidetään wosittain marraskuussa. Johtokunnan on vähintään viikkoa
aikaisemmin ilmoituksella paikkakunnan lehdessä kutsuttava syyskokous koolle.

Syyskokouksessa käsitellzliin seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi

ääntenlaskijaa.
2) T odetaan kokouksen laillisuus.
3) Vahvistetaan j äsenmaksut.
4) Vahvistetaan johtokunnanlaatima seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunni-

telma.
5) Valitaanjohtokunnan puheenjohtajajavarapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
6) Valitaan johtokuntaan vähintåiän 3 ja enintiiiln 8 muuta jäsentii sekä heille varajäsenet.
7 ) Y alitaan til intarkast aJ a j a varati lintarkastaj a.

e§
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Kevätkokous pidetiiän vuosittain yhdistyslainmääräämässä ajassa. Johtokunnan on
ilmoitettava kuten syyskokouksesta.

Kevätkokouksessa kasitelltUn seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytiikirlantarkastajaa ja kaksi

ääntenlaskijaa.
2) T odetaan kokouksen lailli suus.

3) Luetaan selran vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.
4) Pieätetääntili- j a vastuuvapauden mydntiimisestä.
5) Muut johtokunnan mahdollisesti esittiimät asiat.

Asioista, joita jäsenet haluavat seuran kokouksessa käsiteltavän, on tehtava johtokun-
nalle kirjallinen esitys viimeistlilin 5 pv ennen kokousta. Seuran kokouksissa on kullakin
j äsenellä, lukuunottamatta kannatusj äseniä, I (yksi) iiäni.

11§ Seura kokoontuu syys- ja kevätkokousten lisäksi milloin johtokunta katsoo sen tarpeelli-
seksi tai 1/10 osa seuran jäsenisttistä sitli johtokunnalta kirjallisesti vaatii erikseen ilmoi-
tettavaa asiaa varten. Seuran kutsuujohtokunta kokoon kuten syys- ja kevätkokouksen.
Muista asioista johtokunta ilmoittaa jäsenille parhaaksi katsomallaantavalla.

SEURAN ASIOIDEN HOITAMINEN

12 § Seuran asioita hoitaa ja sitii edustaa vuosikokouksen valitsöma johtokunta, johon kuu-
luu puheenj ohtaja ja varapuheenj olxaja seka våhintiiiin 3 ja erunthin 8 j äsentii ja yhtii
monta varajäsentä.

Johtokunta valitsee. sihteerin j a rahastonhoitajan seka toimikuntia.

Johtokunta valvoo seuran ja jasenten toimintaa, pitilä jäsenluetteloa, vastaa seuran
taloudenhoidosta, laatii ja kevätkokoukselle esittää seuran vuosi- ja tilikertomukset,
hyväksyy seuran uudetjäsenet, kutsuu kokoon seuran kokoukset, esittää asiat seuralle
ja valvoo kaikin tavoin seuran etua.

Johtokunnan kutsuu kokoon puheenjohtajatai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtaja. Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintiiän 5 jäsentä on läsnä ja kaikille on
toimitettu ki{allinen tai suullinen kutsu vähintiiiin 2 pv aikaisemmin.

SEURAN }TRKAILIJOIDEN TEHTÄVÅT

13 § Puheenjohtaja: valvoo seuran etua, kutsuu kokoon johtokunnan ja johtaa puhetta sen
kokouksissa.

Sihteeri: hoitaa seuran ki{eenvaihdon, pitää pöytäkirjaa johtokunnan kokouksissa,laatli
vuosikertomuksen (iohtokunta tarkistaa ja allekirjoittaa), kirjoittaa jäsenkortit jahoitaa
arkiston.
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Rahastonhoitaja: hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtii saatavien
perimisestä ja laskujen maksamisesta ja hoitaa seuran ki4anpidon. Johtokuntapäättää,
ketkä hyväksyvät laskut. Seuran kassa voidaan antaamäarätynpankin hoidettavaksi.

Em. toimia voidaan tarvittaessa yhdisää tai virkailij oitalisätä. Johtokunta voi antaa lisä-
määriiyksiä em. virkailij oiden tehtävistä.

Tilintarkastajan on tarkastettava tilit ja kalusto sekä esitettävä niistä ki{allinen lausunto.

14 § Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävätllifiarkastajalle vähintään kaksi
viikkoa ennen wosikokousta.

15 § Seuran nimen merkitsevät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi aina
yhdessä.

16 § Seuran tekemät päätökset astuvat voimaan heti ellei toisin määrätätai yhdisfyslaki toisin
määrää.

MUrrA ndÅn,iyrsä

17 § Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Tarcittaessa souran
kokous voi näiden sääntöjen puitteissa vahvistaa seuran sisäistä toimintaa järjestäviä
siiädöksiä ja perustaa alaosastoja.

18 § Naiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen päte-

vå, tehtävå kahdessa kahden (2) viikon välein pidettiivässä seuran kokouksessa, ja on
ptiätöksen saatava molemmissa kokouksissa vähintiiån 2/3 kokouksessa kaikista äänes-

tyksessä annetuista äänistä.

1 9 § Jos seura on piätetty purkaa, on j älj elle j ääneet varat käytettiivä j ohonkin paikkakunnan
liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen, niin kuin purkamisesta päättänfi kokous
määrää.
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