MIKKELI ESPORTS RY: SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Mikkeli eSports Ry ja sen kotipaikka on Mikkeli.
Yhdistyksen kieli on Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää verkkopelaamista harraste- ja kilpailutoimintana
sekä tuoda e-urheilua tunnetuksi. Yhdistys edistää tietokone-, konsoli- ja mobiilipelaamista
sekä muuta elektronisen urheilun harrastus- ja kilpailutoimintaa Mikkelin seudulla.
Yhdistys tukee ja edistää jäsentensä toimintamahdollisuuksia edunvalvonnan,
taloudellisen tukemisen, koulutuksen ja omien tapahtumien kautta. Yhdistyksen
tarkoituksena on myös ehkäistä syrjäytymistä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
- Järjestää tai avustaa neuvomalla ja ohjeilla järjestämään verkkopelitapahtumia
- Toimii jäsenistölleen yhdyssiteenä muihin samaa tarkoitusta ajaviin yhdistyksiin ja
toimijoihin
- Hankkia jäsenistönsä käyttöön toimintaan liittyvää laitteistoa ja omaisuutta
- Harjoittaa julkaisutoimintaa
- Järjestää eSports -tapahtumia, ja muita peli-tapahtumia
- Järjestää koulutustilaisuuksia
- Järjestää eSports -kilpailutoimintaa
- Järjestää jäsenille virkistystoimintaa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, tapahtumien osallistumismaksuja
ja voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja sekä omistaa toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja irtaimistoa. Yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä
asianomaisen luvan saatuaan.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen
henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja
toimintaa ja sitoutuu suorittamaan syyskokouksen päättämän kannatusjäsenmaksun.
Kannatusjäsenellä, tai kannatusjäsenen edustajalla on yhdistyksen kokouksessa läsnäoloja puheoikeus.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa hyväksyä luonnollinen henkilö, tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
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4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät ole velvoitettuja suorittamaan jäsenmaksuja.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
kahdesta (2) kahdeksaan (8) muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja. Hallitus voi määrätä, että oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on
henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

7. Tilikausi
Toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista
yhdistyksen kokousta. Tarkastuskertomus tulee palauttaa hallitukselle viimeistään kaksi
viikkoa ennen varsinaista kokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
yhdistyksen kokousta hallitukselle.

8. Toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt
Yhdistyksen hallitus voi valita toiminnanjohtajan. Toiminnanjohtajan on edistettävä
yhdistyksen etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen
sekä yhdistyksen kokousten päätösten ja hallituksen antaman ohjauksen mukaisesti.
Toiminnanjohtajan suorana esimiehenä toimii yhdistyksen hallituksen nimeämä
luonnollinen henkilö.
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Muut toimihenkilöt valitsee ja heidän työsuhteisiinsa liittyvistä palvelussuhteen ehdoista
päättää yhdistyksen hallitus toiminnanjohtajan esityksestä.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yhdistyksen
kokous. Yhdistyksen kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kevätkokous järjestetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana tammitoukokuussa.
Syyskokous järjestetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana syysjoulukuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin tulee lähettää jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta jäsenille jäsenluettelon mukaisiin osoitteisiin joko sähköpostitse tai
kirjepostitse. Ensisijaisesti kuitenkin sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava
kokouksessa käsiteltävät asiat. Käsiteltäviin asioihin liittyvät materiaalit tulee toimittaa
jäsenistölle sähköpostitse tai postitse viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan
lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat
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9. Päätetään kokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
6. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle
toimintavuodelle
7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle
8. Päätetään tulevan toimikauden hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrät
9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
11. Valitaan yksi esteetön toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä tälle varahenkilö
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat
14. Päätetään kokous.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Ohjesäännöt
Näitä sääntöjä täydennetään ohjesäännöillä. Ohjesäännöillä voidaan antaa tarkempia
ohjeita yhdistyksen toiminnasta. Ohjesäännöt hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen
esityksestä yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja ne ovat voimassa toistaiseksi, ellei
erikseen muuta päätetä.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee
tehdä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen mukaisen toiminnan tukemiseksi siten, kuin jälkimmäinen asiasta päättänyt
kokous asiasta määrää. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.
Vakuutus ja allekirjoitus
Vakuutan, että ilmoitetut tiedot ovat oikeat.

Yhdistyksen puheenjohtaja, Kai Räihä

