SUOMEN VETERAANIAMPUJAT Ry
SÄÄNNÖT
1§

NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Veteraaniampujat Ry. Sen kotipaikka on Tampere ja
toiminta-alueena on koko maa

2§

TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää veteraanien ampumaurheilua
Suomessa ja pitää yhteyttä ja osallistua kansainväliseen veteraaniampujien toimintaan

3§

TOIMINNAN LAATU
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja tukijana
järjestämällä veteraaniampujien yhteisiä tilaisuuksia sekä yhteistoiminnassa Suomen
Ampumaurheiluliitto Ry:n ja sen ampumaseurojen kanssa koordinoi ja johtaa
veteraaniampujien sekä koti- että ulkomaista kilpailutoimintaa. Toimintansa
tukemiseksi yhdistys hankkii varoja harjoittamalla julkaisutoimintaa, järjestämällä
maksullisia juhlia se toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä.
Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttejä. Toimintaansa varten yhdistys
hankkii tarvittaessa viranomaisten luvan.

4§

JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jokaisen 45
vuotta täyttäneen tai liittymisvuonna täyttävän henkilön, joka on jonkin Suomen
Ampumaurheiluliitto Ry:n paikallisyhdistyksen, Reserviläisyhdistyksen (Res/Resups)
paikallisyhdistyksen jäsen. Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä
yksityisen henkilön joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinainen jäsen tai
kannattajajäsen voi ruveta varsinaiseksi tai kannattavaksi ainaisjäseneksi ilmoittamalla
siitä yhdistyksen hallitukselle ja maksamalla ainaisjäsenmaksunsa.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hyväksyä yksityisen henkilön, joka
huomattavalla tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa. Päätös kutsumisesta on
tehtävä vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

5§

JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen syyskokous määrää vuosijäsenmaksun, joka varsinaisella jäsenellä ja
kannattajajäsenellä voi olla erisuuruinen. Vuosijäsenmaksu on suoritettava hallituksen
määräämänä aikana. Kunniajäsen on jäsenmaksuista vapaa

6§

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jäsensuhde lakkaa kalenterivuoden vaihteessa. Hallitus voi erottaa
jäsenen yhdistyksestä, jos havaitaan että hän on jättänyt noudattamatta yhdistyksen
sääntöjä tai käyttäytynyt sopimattomasti. Erottamispäätöksen tulee olla yksimielinen.
Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen
tutkittavaksi ilmoittamalla tästä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle 30 päivän
kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

7§

HALLITUS
Yhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen syyskokouksen kahdeksi kalenterivuodeksi
kerrallaan valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan
yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä kuudesta kahdeksaan (6-8) jäsentä. Hallituksen
jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä. Ensimmäisellä kerralla arvotaan näistä kolme
(3) jäsentä erovuoroiseksi yhden vuoden kuluttua. Tämän jälkeen erovuoroisuus
määräytyy vuoron mukaan. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Rahastonhoitaja voidaan myös ottaa jäsenistön ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen
jäsentä sitä vaatii. Kokouskutsu on tehtävä kirjallisena tai suullisena hallituksen
jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) sen jäsentä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulos ratkaistaan arvalla.
Hallituksen tehtävät;
1. Vastata yhdistyksen varojen kartuttamisesta ja hoidosta
2. Kantaa yhdistykselle tulevat maksut
3. Ylläpitää yhdistyksen jäsenluetteloa
4. Edustaa yhdistystä niissä tapauksissa joita varten yhdistys ei ole valinnut muuta
edustajaa
5. Määrätä yhdistyksen viranhaltijoiden tehtävät
6. Suorittaa ne yhdistyksen tehtävät, joille ei ole esitetty muuta suorittajaa ja jotka
lain mukaan eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle
7. Kutsua yhdistyksen kokous koolle

8§

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi
yhdessä

9§

TILIT
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit tositteineen ja tilinpäätös allekirjoitettuna
on helmikuun 15. päivään mennessä luovutettava tarkastusta varten tilintarkastajille,
joiden on palautettava ne tarkastuskertomuksensa kera hallitukselle viimeistään
maaliskuun 15. päivänä.
10§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet kokoukseen lähettämällä vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kutsukirjeen yhdistyksen jäsenille
tai ilmoittamalla siitä sähköpostilla jäsenistölle.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.
10§:n muutos hyväksyttiin esityksen mukaisesti

11§

YHDISTYKSEN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Ylin määräämisvalta yhdistyksen asioissa on sen päätösvaltaisilla kokouksilla.
Varsinaisia kokouksia ovat syyskokous, joka pidetään marraskuun 30. päivään ja
kevätkokous joka pidetään huhtikuun 30. päivään mennessä. Kokouksen paikan ja
ajan määrää hallitus.
Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi ja milloin
vähintään (10)% yhdistyksen jäsenistä sitä hallituksessa kirjallisesti vaatii erityisesti

ilmoitettua asiaa tai ilmoitettuja asioita varten. Kokous on pidettävä 60 päivän
kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Kokouksissa jokaisella jäsenellä on äänioikeus. Asiat, joista ei ole toisin määrätty
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulos
ratkaistaan arvalla.
Äänestykset tapahtuvat avoimesti, ellei kukaan paikalla olevista jäsenistä suljettua
äänestystä vaadi.
12§

KOKOUKSET
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat;
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Tarkistetaan ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio. Samalla päätetään varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen
vuosijäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruudesta sekä yhdistyksen
virkailijoille mahdollisesti suoritettavista palkkioista ja korvauksista.
6. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuorossa olevien
jäsenten tilalle seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen.
7. Valitaan kaksi (2) toiminnan tarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä seuraavaksi
kalenterivuodeksi.
8. Valitaan edustajat SAL:n vuosi- ym kokouksiin
9. Käsitellään muita hallituksen tai jonkun jäsenen esittämiä asioita, jotka ovat
kokouskutsussa maintut.
10. Syyskokouksessa päätetään seuraavan toimintavuoden aikana käytettävät
lajiryhmät (lajit)
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat;
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus
6. Esitetään tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja tilivelvollisille.
8. Käsitellään muita hallituksen tai jonkun jäsenen esittämiä asioita, jotka
kokouskutsussa ovat mainitut

13§

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat;
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Käsitellään asiat, joita varten kokous on koolle kutsuttu.

14§

KILPAILUSÄÄNNÖT
Yhdistyksen kilpailuissa noudatetaan yhdistyksen kokouksen tai yhdistyksen
hallituksen hyväksymiä kilpailusääntöjä
Kilpailutoimintaan osallistuvalla pitää olla voimassa oleva SAL:n lisenssi tai
Reserviläisen Ampumaturva.

15§

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan päätösvaltaisessa yhdistyksen kokouksessa,
jos vähintään kolme viidesosaa(3/5) kokouksessa annetuista äänistä muutoksen tekoa
puoltaa. Muutokset astuvat voimaan kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty.

16§

YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Kysymys yhdistyksen purkamisesta on ratkaistava yhdistyksen kahdessa eri
kokouksessa, joista ainakin toisen tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Päätös
tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa(3/4) kokouksessa
annetuista äänistä.
Mikäli yhdistys jäsenten päätöksellä puretaan tai lain mukaan lakkautetaan niin
yhdistyksen viimeinen kokous päättää yksinkertaisella äänten enemmistöllä, miten
yhdistyksen varat luovutetaan ampumaurheilua edistäviin tarkoituksiin.

17§

SUHDE YHDISTYSLAKIIN
Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä noudatetaan voimassa
olevaa yhdistyslakia.

