
 

Ylistaron Ampujat r.y. 

Säännöt 
26.2.1924 

 



 

1.§. 
Seuran nimi on ”Ylistaron Ampujat”. Sen kotipaikka on Ylistaron pitäjä. 

2.§. 
Ylistaron Ampujain tarkoituksena on veljestyttää kaikki Ylistaron ja sen ympäristön ampujat, 
herättää ja vireillä pitää ampumaharrastusta paikkakunnalla, kohottaa ampumataitoa ja sen 
puolustuskykyä ja isänmaanrakkautta. 

3.§. 
Ylistaron Ampujat liittyvät jäsenenä Suomen Ampumaliittoon. 

4.§. 
Seuran jäseniä ovat: 
Kunniajäsenet, 
perustavat jäsenet, jotka ovat kerta kaikkiaan suorittaneet seuran rahastoon 300 Smk., 
Kannattavat jäsenet, jotka suorittavat 50 Smk., 
Vakinaiset jäsenet, jotka suorittavat vuosikokouksessa määrättävän maksun, joka on vähintään 
10 Smk. 
Jäseneksi voivat päästä ainoastaan valtiollisesti luotettavat ja kansalaisluottamusta nauttivat 
henkilöt. 
Kunniajäsenet kutsuu vuosikokous, muut jäsenet hyväksyy seuran hallitus jäseneksi 
rupeamisesta seuraa että jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja määräyksiä. 

5.§. 
Jäsenyys lakkaa: 
1.) Vapaaehtoisen kirjallisen, hallitukselle annetun eroanomuksen perusteella sen 

kalenterivuoden lopussa, kun eroanomus on tehty. 
2.) kansalaisluottamuksen menettämisestä, 
3.) jos jäsen ei ole suorittanut rästinä ollutta vuosimaksua ennen vuosikokousta, 
4.) hallituksen erottamispäätöksestä. 
Muist. Jos hallitus on erottanut jonkun jäsenen, on tällä oikeus vedota vuosikokoukseen, joka 
lopullisesti ratkaisee asian. 
Jäsenyyden lakatessa menettää jäsen kaiken oikeutensa seuran omaisuuteen. 



 

6.§. 
Seuran asioista hoitaa hallitus, johon kuuluu 5 vakinaista ja kaksi varajäsentä, ja jotka 
vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. 
Hallitus on päätösvaltainen 4 jäsenen saapuvilla ollessa. 
Seuran korkein valtaelin on vuosikokous, joka on pidettävä kunkin vuoden tammikuussa. 

7.§. 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) hallituksen laatima vuosikertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta, 
2) tilivapauden myöntäminen seuraavaksi vuodeksi, 
3) toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi, 
4) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja lisäksi 4 vakinaista ja 2 varajäsentä, 
5) valitaan 2 vakinaista ja 2 varatilintarkastajaa, 
6) muut hallituksen tai yksityisten esittämät asiat, 
7) kutsutaan kunniajäsenet. 
Vaalit ja äänestykset toimitetaan avoimesti, mutta suljetuin lipuin siinä tapauksessa että kaksi 
kokouksessa olevaa niin vaatii. 
Kullakin jäsenellä on yksi ääni ja jäsen saa edustaa yhtä jäsentä valtakirjalla. 

8.§. 
Hallituksen tehtävä on: 
1) valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja 
2) ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt, 
3) hyväksytään seuraan uudet jäsenet,  
4) päättää seurasta erottamisesta, 
5) hoitaa ja vastata seuran omaisuudesta, laatia vuosikertomus ja tilit kalenterivuosittain,  
6) edustaa seuraa, sekä ja vastata seuran puolesta oikeuksissa ja virastoissa, 
7) toimia ampumakilpailuissa ylimpänä palkintolautakuntana. 

9.§. 
Seuran puolesta nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja joko sihteerin tai rahastonhoitajan 
kanssa. 



 

10.§. 
Seuran kutsuu kokoukseen hallitus vähintään seitsemän (7) ennen kokousta vuosikokouksen 
määräämissä paikkakunnan lehdissä olleella ilmoituksella. 
Huom. maaseudulla 7 päivää ennen kokousta paikkakunnalla yleisillä paikoilla julkinaulatuilla 
ilmoituksilla. 
Muut tiedonannot toimitetaan samalla tavalla. 

11.§. 
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan 2/3 ja seuran lakkauttamiseen ¾ äänten enemmistö 
läsnä olevien äänimäärästä, jota paitsi kysymys seuran lakkauttamisesta on päätettävä kahdessa 
eri kokouksessa peräkkäin ja on se asia erittäin mainittava kummankin kokouksen 
kokoonkutsussa. 

12.§. 
Jos seura lakkauttaa toimintansa, sijoitetaan sen omaisuus pankkiin ja saa toimintansa 
tukemiseksi käyttää nämä varat korkoineen sellainen paikkakunnalla vastedes syntyvä 
ampumaseura, jonka säännöt Suomen Ampumaliitto on vahvistanut”. 
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