
 Iisalmen Ampujat ry SÄÄNNÖT 2014  Sivu 1 / 3 

 PL 36  Rekisteröity 16.1.2014 

 74101 Iisalmi  

 

 

  

1 § 

Yhdistyksen nimi on Iisalmen Ampujat ry ja sen kotipaikka on Iisalmen kaupunki. 

 

2§ 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää urheilu- ja metsästysammuntaa, Iisalmen kaupungissa 

ja sen ympäristössä. 

 

3§ 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää urheilu- ja metsästysampumakilpailuja sekä 

ampumakokeiden suoritustilaisuuksia, antaa ohjausta urheilu- ja metsästysammunnassa, ylläpitää 

asetuksen mukaista ampumarataa sekä kehittää muitakin urheilu- ja metsästysampumataidon 

edistämismahdollisuuksia. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenistön tekemällä talkootyöllä, myyjäisillä, 

järjestämällä maksullisia huvi- tai virkistystilaisuuksia ja toimeenpanemalla arpajaisia ja 

rahankeräyksiä, hankittuaan asianomaisen luvan, milloin sellainen vaaditaan. Yhdistys voi 

vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 

 

4§ 

Yhdistys noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 

 

5§ 

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. 

Nuorisojäsenenä voi olla kalenterivuonna korkeintaan 20 vuotta täyttävä yksityinen henkilö. 

Varsinaiseksi jäseneksi ja nuorisojäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus jäsenhakemuksen 

perusteella. Varsinaisen jäsenyyden  ja nuorisojäsenyyden edellytyksenä on liittymis- ja jäsenmaksujen 

maksaminen.  

 

Varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen tulee suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden määrää 

yhdistyksen kokous. 

 

Kunniajäsenekseen voi yhdistys varsinaisessa kokouksessaan yksimielisellä päätöksellään kutsua 

henkilön, joka pitemmän aikaa on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusten 

toteuttamista. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista. 

 

Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä koska tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen 

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen 

katsotaan tapahtuvan yhdistyksen toimintavuoden päättyessä. Yhdistyksen hallituksen suostumuksella 

eroaminen kuitenkin voi tapahtua aikaisemminkin. 

  

Hallitus voi jäsenen yhdistyksestä erottaa, jos huomataan hänen olevan lailliselle 

yhteiskuntajärjestykselle uskoton, jos hän vastoin parempaa tietoaan ja varoituksesta huolimatta on 

vilpillisesti itselleen tai toiselle kilpailussa etua hankkinut, kahden vuoden ajan laiminlyö 

jäsenmaksunsa suorittamisen tai jos hän muulla tavoin yhdistyksen toimintaa vahingoittaa. 

 

Jos jäsen katsoo tulleensa aiheettomasti yhdistyksestä erotetuksi, on hänellä oikeus kuukauden 

kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen 

ratkaistavaksi hallitukselle osoitetulla kirjelmällä.  
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Jäsenellä, joka yhdistyksestä on erotettu tai eronnut, ei ole oikeutta maksamaansa liittymismaksuun, 

eikä yhdistyksen omaisuuteen. 

 

6§ 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä - kuusi (4-6) jäsentä.  

 

Puheenjohtajan toimikausi alkaa valintakokouksesta ja päättyy seuraavaan yhdistyksen varsinaiseen 

kokoukseen. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta ja toimikausi alkaa 

valintakokouksesta. Hallituksen jäsenistä tulee vuosittain erovuoroon vähintään yksi (1)  ja enintään 

kaksi (2) jäsentä, aluksi arvan ja myöhemmin vuoronsa mukaan. 

 

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin ja 

rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.  

 

Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Toiminnantarkastajien 

toimikausi alkaa valintakokouksesta ja päättyy seuraavaan yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, jos sen kaikki jäsenet ovat ajoissa saaneet kokouksesta tiedon sekä 

vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Jollei puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla, 

valitaan joku muista jäsenistä puhetta johtamaan. 

 

7§ 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen nimenkirjoittajiksi 

määräämät henkilöt, aina kaksi yhdessä. 

 

8§ 

Yhdistyksen varsinainen kokous on pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.  

 

Varsinaisen kokouksen asiat: 
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 
2. Todetaan kokouksen laillisuus. 
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa. 
5. Valitaan vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa. 
6. Esitetään hallituksen antama toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama 

lausunto edelliseltä toimintakaudelta. 
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 
8. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä talousarvio alkaneelle 

toimintakaudelle. 
9. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta 

alkaneelle toimintakaudelle.  
10. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja. 
11. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä 
12. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet. 
13. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan alkaneen 

toimintavuoden toimintaa. 
14. Valitaan edustajat piirien- ja SAL:n vuosi- ym. kokouksiin. 
15. Käsitellään mahdolliset sääntöjen 5§ mukaiset jäsenten erottamistapaukset 
16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
17. Keskustellaan muista esityslistalla olevista asioista, joista ei voida kuitenkaan tehdä päätöstä. 



 Iisalmen Ampujat ry SÄÄNNÖT 2014  Sivu 3 / 3 

 PL 36  Rekisteröity 16.1.2014 

 74101 Iisalmi  

 

 

 
 

9§ 

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on tehtävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta 

ilmoittamalla siitä kotipaikkakunnan sanomalehdessä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa 

esille tulevat asiat. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille samalla tavalla. 

 

10§ 

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin saapuvilla olevalla jäsenellä yksi (1) ääni. Asiat, joita ei ole 

toisin määrätty, ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä 

 

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, mutta muissa äänestyksissä voittaa se mielipide, jota 

kokouksen puheenjohtaja kannattaa. 

 

Äänestykset tapahtuvat avoimesti, ellei kukaan vaadi suljettua äänestystä. 

 

Yhdistyksen kokouksista on laadittava pöytäkirjat ja kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä 

pöytäkirjantarkastajien on ne allekirjoituksillaan vahvistettava. 

 

11§ 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen tulee olla toiminnantarkastajien tarkastettavissa viimeistään tili- ja toimintakautta 

seuraavan maaliskuun 31. päivänä. Toiminnantarkastajille on annettava kaikki ne yhdistyksen 

asiakirjat ja muuta selvitykset, joita he pitävät tarkastusta varten tarpeellisina. 

 

12§ 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen päätösvaltaisessa kokouksessa ja 

sääntömuutosesityksen on saatava vähintään 3/4 läsnä olevien jäsenten äänistä.  

 

13§ 

Kysymys yhdistyksen purkamisesta on ratkaistava kahdessa eri kokouksessa, joiden väliajan tulee olla 

vähintään kaksi (2) viikkoa ja joista toisen tulee olla varsinainen kokous. Purkamispäätöksen tulee 

kummassakin kokouksessa saada vähintään 3/4 läsnä olevien jäsenten äänistä. 

 

Jos yhdistys puretaan, päättää yhdistyksen viimeinen kokous, miten yhdistyksen varat käytetään 

jonkun sellaisen silloin toimivan rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeustoimikelpoisen yhteisön 

hyväksi, jonka toiminta vastaa näiden sääntöjen 2§:ssä mainittuja tarkoitusperiä. 

 

Jos yhdistys lakkautetaan, varat käytetään edellä mainittuun tarkoitukseen.  

 

14§ 

Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa 

yhdistyslakia. 


