
SÄÄNNÖT  

Karkkilan Ampujat ry  

 

1.§ 

Yhdistyksen nimi on Karkkilan Ampujat ry, josta näissä säännöissä myöhemmin käytetään sanaa yhdistys ja 

sen kotipaikka on Karkkila. Yhdistyksen rek.nro on 89.144. 

 

2.§ 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua kansallisesti sekä paikallisesti 

Karkkilassa ja sen ympäristössä. Yhdistys on Suomen Ampumaurheiluliiton jäsenseura. 

 

3.§ 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailuja, kurssi ja koulutustilaisuuksia.  

Järjestää vastikkeellisesti sekä vastikkeetta, julkisia sekä kohdennettuja ampumaurheiluun 

tutustumistilaisuuksia. 

Osaltaan ylläpitää asetusten mukaista ampumarataa. 

 

4.§ 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä, 

toimeenpanna varojen keräyksiä sekä ottaa toimintaansa mukaan 

muita rekisteröityjä yhdistyksiä. 

 

5.§ 

5.1§ Jäseneksi hakeminen. 

Yhdistyksen jäseneksi pääsee laillista yhteiskuntajärjestystä noudattava henkilö, jonka yhdistyksen hallitus 

soveltuvaksi katsoo sekä jäseneksi hyväksyy. Jäsenhakemukset tulee saattaa koko hallituksen tietoon esim. 

sähköpostitse tai muulla luotetulla tavalla ja vähintään kolme jäsentä ja puheenjohtaja niihin luettuna tulee 

puoltaa jäseneksi hyväksyntää. Mikäli hallituksessa joku vastustaa hyväksyntää, käsitellään hakemus 

seuraavassa kokouksessa. 

Uusi jäsen hyväksytään aluksi koeajalle, jonka aikana jäsenen soveltuvuutta täysjäseneksi hallitus arvioi. 

Arviointiperusteita ovat, että uusi jäsen on koeaikana suorittanut jäsenvelvoitteensa osallistumalla 

yhdistyksen talkoisiin, kokouksiin sekä muuhun toimintaan.  

Hallitus esittää vuosikokouksissa jäseniä hyväksyttäväksi täysjäseneksi yleensä kahden ampumakauden 

jälkeen, hallituksella on kuitenkin oikeus lyhentää tai jatkaa koeaikaa  

(koeaika maksimissaan 3 ampumakautta). 



Koeajan jälkeen jäsenestä tulee yhdistyksen varsinainen jäsen. Edellä mainitut jäsenvelvoitteet ovat 

voimassa koko jäsenyyden ajan.   



Jäsenhakemuksen käsittelymaksu sekä jäsenmaksut vahvistetaan yhdistyksen syyskokouksessa seuraavalle 

vuodelle.  Ampumakauden jälkeen (1. lokakuuta alkaen) voi jäseneksi hakea seuraavalle kaudelle. 

Haettaessa jäsenyyttä seuraavalle kaudelle, ei jäseneltä peritä kuluvan kauden jäsenmaksuja. 

Jäsenhakemuksen käsittelymaksu peritään vahvistetun mukaisesti. Jäsen on kuitenkin oikeutettu 

osallistumaan järjestettäviin yhdistyksen tapahtumiin. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle 

voimassaolevat yhteystietonsa tiedottamisen ja laskuttamisen mahdollistamiseksi.  

5.2§ Kunniajäsen 

Kunniajäsenekseen voi yhdistys, hallituksen päätöksellä kutsua henkilön, joka on tehokkaasti edistänyt 

yhdistyksen toimintaa tai on yhdistyksen pitkäaikainen ansioitunut jäsen. Kunniajäsenellä ei ole 

jäsenmaksuvelvollisuutta. 

5.3§ Eroaminen ja erottaminen: 

Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksen jäsenyydestä koska tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti niin että, se tulee merkityksi kokouksen 

pöytäkirjaan. Jäsenen irtisanoutuminen ei vapauta kuluvan kauden jäsenmaksuvelvoitteesta. 

 

Hallitus voi jäsenen yhdistyksestä erottaa 

- mikäli tämä on toiminut tietoisesti tai törkeää huolimattomuutta osoittaen vastoin yhdistyksen 

etua. 

- Mikäli jäsen on toiminnallaan aiheuttanut vaaraa itselleen tai muille. 

- Mikäli jäsen ei sitoudu yhdistyksen sääntöihin ja niiden noudattamiseen.   

- Jos hän ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenehtoja. 

- Jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhden (1) vuoden ajalta ilman hyväksyttävää tai todistettavaa 

syytä. Ennen jäsenmaksujen maksamatta jättämiseen perustuvaa irtisanomista tulee yhdistyksen 

tarjota jäsenelle mahdollisuus maksaa erääntyneet maksut (maksumuistutus).  

 

 

Yhdistyksen tulee ilmoittaa jäsenelle erottamispäätöksestä ja tuoda jäsenen tietoon erottamisen syy. 

Erottamispäätöksen voi tuoda tietoon suullisesti tai kirjallisesti. Suullinen tiedoksianto tulee tehdä 

hallituksen edustajan toimesta, todistajan läsnä ollessa.  

Jäsenen irtisanominen ei vapauta kuluvan kauden jäsenmaksuvelvoitteesta. 

Jos jäsen katsoo tulleensa aiheettomasti yhdistyksestä erotetuksi, on hänellä oikeus valittaa kirjallisesti 

erottamispäätöksestä kuukauden kuluessa tiedoksisaannista. Valitus tulee osoittaa kirjallisesti hallitukselle 

ja valituksen saatuaan hallitus ratkaisee lopullisesti asian seuraavassa kokouksessaan. 

Jäsen, joka on yhdistyksestä eronnut tai erotettu, on menettänyt kaiken oikeutensa yhdistyksen 

omaisuuteen. 

  



 

6.§ 

 

Hallituksen toiminta ja tehtävät: 

1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. 

2. Laatia ampumaratojen käyttö, vuokra ja hoitosopimukset ja valvoa niiden noudattamista. 

3. Kutsua yhdistyksen kokoukset koolle ja valmistella niissä käsiteltävät asiat. 

4. Valita yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja päättää niiden 

palkkauksesta. 

5. Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta sekä sitä koskevaa tilinpitoa ja laatia toiminta ja 

tilikertomukset sekä talousarvio. 

6. Käsitellä jäsenhakemukset.  

7. Muodostaa erityistehtäviin toimikuntia. 

8. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat. 

 

Yhdistyksen hallituksen muodostavat vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä 

kaksi (2) varajäsentä.  

Hallituksen kokous on laillisesti koollekutsuttu, jos jäsenille on lähetetty kokouskutsu sähköpostilla tai 
muulla luotettavalla tavalla vähintään 3 päivää ennen kokousta. 

Kokous, joka joudutaan kutsumaan koolle lyhyemmän kuin 3 päivän varoitusajalla on päätösvaltainen, jos 

jäseniltä, jotka eivät pääse paikalle on saatu suostumus kokoontua sekä päätösvaltainen hallituksen kokous 

vaatii lisäksi aina, että vähintään kolme jäsentä ja puheenjohtaja niihin lueteltuina ovat paikalla. 

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun 

teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

 

Hallituksella on oikeus vapauttaa kokonaan tai osin kilpailu-, jäsen- yms. maksuista joko jäsen, joka on 

toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa tai jäsen, jonka mahdollisuus osallistua 

toimintaan on taloudellisista syistä rajoittunutta. 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja aina kaksi (2) yhdessä. 

Hallitukseen nimetyillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 

 

  



7.§ 

Vuosikokoukset kaksi (2) kappaletta pidetään keväällä, viimeistään toukokuun aikana ja syksyllä viimeistään 
marraskuun aikana. 

Vuosikokousten lähemmän ajan ja paikan määrää hallitus.  

Yhdistyksen kutsuu kokoukseen hallitus, vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, ilmoittamalla siitä 
kirjeellä tai muulla luotettavalla tavalla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Jäsen on velvollinen 
ilmoittamaan yhdistykselle kulloinkin käytössä olevat yhteystietonsa. 

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Asiat, joista ei ole toisin määrätty, ratkaistaan 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa 

äänestyksissä voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa. 

Kokousten pöytäkirjat allekirjoittavat vakuudeksi kokouksen puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri sekä 

tarkastavat ja oikeaksi todistavat pöytäkirjantarkastajat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokousten käsiteltäväksi, on hänen 

ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle, niin hyvissä ajoin että, asia voidaan sisällyttää kokous kutsuun. 

Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään hallituksen tarpeelliseksi katsoessa tai 

vähintään kymmenen (10) yhdistyksen jäsenen tai yhdistyslain mukaisesti sitä kirjallisesti hallitukselta 

pyytäessä. 

  



Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri. 

2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) äänten laskijaa. 

3. Todetaan paikalla olevat äänioikeutetut jäsenet. 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

5. Hyväksytään kokouksen esityslista. 

6. Käsitellään hallituksen esitys koejäsenien hyväksymisestä varsinaisiksi jäseniksi sekä esitellään 

hyväksytyt uudet koejäsenet. 

7. Esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta. 

8. Esitetään kuluneenvuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien kertomus. 

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja tilivelvollisille. 

10. Käsitellään muut asiat, jotka ovat mainittu kokouskutsussa. 

11. Käsitellään muut kokouksessa esiin tulleet asiat, joita ei ole mainittu kokouskutsussa.  

Asiat käsitellään, keskustellaan ja kirjataan tiedoksi pöytäkirjaan huomioiden, että niitä ei ole 

kokouskutsussa esitetty.  

12. Kokouksen päättäminen. 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri. 

2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) äänten laskijaa. 

3. Todetaan paikalla olevat äänioikeutetut jäsenet. 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

5. Hyväksytään kokouksen esityslista. 

6. Käsitellään hallituksen esitys koejäsenien hyväksymisestä varsinaisiksi jäseniksi sekä esitellään 

hyväksytyt uudet koejäsenet. 

7. Vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle. 

8. Vahvistetaan tulevan vuoden liittymismaksut ja jäsenmaksut sekä osaltaan ratamaksut. 

9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja tulevalle vuodelle. 

10. Valitaan sääntöjen mukaisesti hallituksen varsinaiset ja varajäsenet tulevalle vuodelle. 

11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa. 

12. Valitaan hallituksesta vaadittavat edustajat Kovelon Ampumaratayhdistykseen, sekä heille 

varahenkilöt. 

13. Valitaan yhdistyksen edustajat muihin liittoihin, järjestöihin ja muihin edustustehtäviin. 

14. Valitaan hallituksen esityksen mukaisille jaostoille vetäjät tulevalle vuodelle. 

15. Käsitellään muita hallitukselta tai jäseniltä esitettyjä asioita, jotka ovat mainittu kokouskutsussa. 

16. Käsitellään muut kokouksessa esiin tulleet asiat, joita ei ole mainittu kokouskutsussa.  

Asiat käsitellään, keskustellaan ja kirjataan tiedoksi pöytäkirjaan huomioiden, että niitä ei ole 

kokouskutsussa esitetty.  

17. Kokouksen päättäminen. 

 

  



Ylimääräisissä kokouksissa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 

2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Käsitellään asiat, jotka ovat mainittu kokouskutsussa. 

5. Käsitellään muut kokouksessa esiin tulleet asiat, joita ei ole mainittu kokouskutsussa.  

Asiat käsitellään, keskustellaan ja kirjataan tiedoksi pöytäkirjaan huomioiden, että niitä ei ole 

kokouskutsussa esitetty 

6. Kokouksen päättäminen. 

 

 

 

8.§ 

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen toiminnan lopettamiseen vaaditaan jäsenten vähintään  

¾ osan äänten enemmistöllä tekemä päätös, kahdessa perättäisessä vähintään kahden (2) kuukauden 

väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.  

Jos kuitenkin sääntömuutoksissa havaitaan kokousten välillä kirjoitusvirheitä tai muita sääntöjen 

sanamuotoon tarvittavia muutoksia, on hallitus oikeutettu muokkaamaan esitettyjä sääntöjä kokousten 

välissä ja säännöt ovat silti hyväksyttävissä toisessa kokouksessa. Muutosten jälkeen sääntökohdan tulee 

kuitenkin olla sisällöltään samaa tarkoittava alkuperäisen sääntöesityksen kanssa. 

Jos yhdistys jäsenten tekemän päätöksen perusteella puretaan, päättää yhdistyksen viimeinen kokous, 

miten yhdistyksen varat ja omaisuus jaetaan. 

9.§ 

Niissä tapauksissa, joissa näissä säännöissä ei erikseen mainita, 

noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 

 


