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Kuussillantie 2 E
01230 VANTAA

SÄÄNNÖT
Merkitty yhdistysrekisteriin 10.9.2012

I SEURA JA SEN TOIMINNAN TARKOITUS
1§
Yhdistyksen nimi
Kotipaikka
Toiminta‐alue
Perustamisvuosi
Kieli
Rekisterinumero

Helsingin Varuskunnan Ampujat ry
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään lyhennettä HVA
Helsinki
Helsinki ja sen lähiympäristö
1929
Suomi
52368

2§
HVA:n tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsentensä ampumaurheiluun liittyvää vapaa‐ajan
harrastustoimintaa sekä parantaa ampumaharrastuksen toimintaedellytyksiä pääkaupunkiseudulla.
3§
HVA toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi jäsenistönsä yhdyssiteenä järjestäen ampumaurheiluun liittyviä
harjoitus‐, kilpailu‐ ja koulutus‐ ja vapaa‐ajanviettotilaisuuksia. Seura ohjaa jäseniään ampumaurheiluun
liittyvissä asioissa ja antaa opastusta sekä koulutusta harjoittelusta, välineistä, tarvikkeista ja laitteista.
Ampumaharrastuksen toimintaedellytyksiä HVA pyrkii kehittämään yhteistoiminnassa muiden
pääkaupunkiseudulla toimivien ampumaseurojen kanssa.
Ulkoampumaratojen osalta tukeudutaan Santahaminan ampumaratoihin Puolustusministeriön kanssa tehdyn
sopimuksen mukaisesti ja sisäampumaratana käytetään Helsingin kaupungilta vuokrattua hyväksyttyä
ampumarataa.
Toimintansa tukemiseksi HVA kerää jäsenistöltään liittymis‐, jäsen‐ ja toimintamaksuja, järjestää maksullisia
juhlia, toimeenpanee arpajaisia ja myyjäisiä sekä rahankeräyksiä hankittuaan sitä ennen viranomaisten luvan
milloin sellainen tarvitaan. Lisäksi HVA voi tarvittaessa välittää jäsenistölleen urheiluvälineitä ja asusteita
voittoa tavoittelematta.
4§
HVA toimii Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n jäsenseurana.

II SEURAN JÄSENET JA JÄSENMAKSUT
5§
HVA:n nuoriso‐, vuosi‐, koe‐ ja ainaisjäseneksi pääsee hyvämaineinen, vastuuntuntoinen ja huolelliseksi
tunnettu Suomen kansalainen, jonka jäsenhakemuksen HVA:n hallitus yksimielisesti hyväksyy.

10.9.2012

HVA

Sivu 1 / 7

HELSINGIN VARUSKUNNAN AMPUJAT RY
Kuussillantie 2 E
01230 VANTAA

SÄÄNNÖT
Merkitty yhdistysrekisteriin 10.9.2012

Mikäli seuran jäsenyyttä hakevan harrastuneisuus ampumaurheilua kohtaan vaatii hallituksen mielestä
varmentamista, hänet voidaan hyväksyä koejäseneksi. Koejäsenyys kestää enintään kaksi vuotta, minkä ajan
kuluessa hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran nuoriso‐ tai vuosijäseneksi tai
hylkäämisestä. Koejäsenellä ei ole äänioikeutta eikä häneltä peritä liittymismaksua ennen varsinaiseksi
jäseneksi hyväksymistä, muutoin hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä.
Jos jäsenyyttä hakeva henkilö on alle 22 vuotias, niin hänet hyväksytään nuorisojäseneksi. Sinä vuonna jolloin
nuorisojäsen täyttää 22 vuotta hänet voidaan suostumuksensa mukaisesti hyväksyä vuosijäseneksi.
Nuorisojäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosijäsenellä.
Nuoriso‐ ja vuosijäseniltä perittävän vuosijäsenmaksun sekä liittymismaksun ja koejäseniltä perittävän
vuosijäsenmaksun suuruuden vahvistaa HVA:n syyskokous.
Vuosijäsen voi liittyä seuran ainaisjäseneksi maksamalla sen hetkisen vuosijäsenmaksun 20‐kertaisena
vapautuen näin tulevien vuosien vuosijäsenmaksuista.
HVA:n hallituksella on oikeus vapauttaa seuran jäsen vuosijäsenmaksun ja/tai toimintamaksujen
suorittamisesta määräajaksi mikäli seuran toiminnassa tai ampumaurheilussa hänen saavuttamansa erityiset
ansiot antavat siihen aihetta.
HVA:n hallitus määrää toimintamaksut (kilpailu‐, rata‐, taulu‐, kausikortti yms. maksut) ja niiden suuruuden,
jotka peritään kyseiseen toimintaan osallistuvilta nuoriso‐, vuosi‐, ainais‐ ja koejäseniltä.
6§
Kunniajäsenekseen tai kunniapuheenjohtajakseen HVA voi seuran kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua
henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista ja toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain HVA:n puheenjohtajana toiminut henkilö.
Kummassakin tapauksessa hyväksyminen edellyttää, että neljä viidesosaa (4/5) kokouksessa läsnä olevista
jäsenistä puoltaa kutsua. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta ja
toimintamaksuista. Heille myönnetty arvo on elinikäinen.
7§
Kannatusjäseneksi voi HVA:n hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka ovat lahjoituksina
tai toiminnallaan erittäin merkittävästi tukeneet seuran taloutta tai maksaneet kannatusjäsenmaksunsa.
Kannatusjäsenmaksu on 10‐kertainen vuosijäsenmaksu. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta HVA:n
kokouksissa.
8§
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
HVA:n hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai
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on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa
taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Erotettu jäsen voi tehdä kirjallisen, perustellun valituksen erottamisestaan HVA:n kokoukselle kuukauden
kuluessa erottamispäätöksen saatuaan. HVA:n kokous ratkaisee tällaisessa tapauksessa erottamisen
lopullisesti. Ellei valitusta ole tehty mainitussa järjestyksessä tulee erottamispäätös voimaan määräajan
päätyttyä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja ja hän on menettänyt
kaiken oikeutensa seuran omaisuuteen.

III SEURAN HALLINTO
9§
HVA:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 6 varsinaista ja 2 varajäsentä, joista vuosittain tulee erovuoroon 3
varsinaista ja 1 varajäsen, aluksi arvan ja sen jälkeen vuoronsa mukaisesti.
HVA:n syyskokous valitsee hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenen tilalle uudet jäsenet kahdeksi (2)
vuodeksi kerrallaan.
HVA:n syyskokous valitsee vuosittain seuran puheenjohtajan varsinaisista hallituksen jäsenistä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä yhdistyksen jäsenistöstä sihteerit, taloudenhoitajan
ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrittää hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden vastuualueet.
Hallitus nimeää tarpeellisen määrän jaostoja toiminnan suunnitelmalliseksi järjestämiseksi. Taloudenhoitaja
voidaan tarvittaessa ottaa seuran ulkopuolelta.
Hallituksen tehtävänä on
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

panna toimeksi seuran kokouksen päätökset
johtaa ja valvoa HVA:n toimintaa
pitää jäsenrekisteriä
hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta
valmistella seuran kokouksille esiteltävät asiat ja kutsua jäsenet kokouksiin
laatia ja esittää seuran syyskokoukselle hyväksyttäväksi toimintaselostus toimikauden
päätapahtumista, seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
laatia ja esittää kevätkokoukselle valmisteltavaksi seuran edellisen vuoden toimintakertomus ja
tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto hallinnosta ja tilinpäätöksestä
toimittaa tarpeellisiksi katsomansa tiedotukset seuran jäsenistölle
hyväksyä ja erottaa jäsenet
päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä, muiden kunnia‐ ja ansiomerkkien esittämisestä sekä
pitää luetteloa ansio‐ ja kunniamerkkien saajista.
kantaa ja vastata seuran asioista virastoissa ja oikeustoimissa sekä edustaa seuraa tai valita
tarvittaessa edustajat
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12. määrätä seuran jaostot ja niille puheenjohtajat ja muut toimihenkilöt valmistelemaan ja hoitamaan
heille nimettyjä tehtäviä sekä määrätä heille suoritettavat palkkiot tai kulukorvaukset
13. luovuttaa seuran tilitositteet, pankkikirjat ja tilikirjat sekä muut tarpeelliset asiakirjat
toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan on jätettävä kirjallinen lausuntonsa sekä asiakirjat viimeistään
kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle
14. ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, joita seuran toimintasäännöt ja etu vaativat sekä
yhdistyslaki hallitukselle määrää.
Hallitus on päätösvaltainen, jos sen kaikki jäsenet ovat ajoissa saaneet kutsun kokoukseen ja vähintään kolme
(3) jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja niihin luettuna, on saapuvilla.
10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä
sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
11 §
HVA:n tili‐ ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

IV SEURAN KOKOUKSET
12 §
Päätösvalta HVA:n asioissa on seuran päätösvaltaisissa kokouksissa.
HVA pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi‐huhtikuussa ja syyskokous
marras‐joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii.
13 §
Hallitus kutsuu jäsenet kokouksiin ilmoittamalla siitä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta
jäsenkirjeellä, sähköpostilla tai paikkakunnan sanomalehdessä ja seuran kotisivuilla. Kokouskutsussa on
mainittava käsiteltävät asiat. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus.
Muut tiedotukset jäsenille annetaan joko jäsenkirjeellä, sähköpostilla, tekstiviestillä, painetulla
vuosiohjelmalla, ampumaradoille pantavilla tiedotuksilla tai seuran kotisivuilla.
14 §
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

10.9.2012

HVA

Sivu 4 / 7

HELSINGIN VARUSKUNNAN AMPUJAT RY
Kuussillantie 2 E
01230 VANTAA
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

SÄÄNNÖT
Merkitty yhdistysrekisteriin 10.9.2012

Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen
(puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta)
Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
Todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään esityslista
Esitetään hallituksen selonteko kuluvan toimintakauden päätapahtumista
Esitetään vahvistettavaksi hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi
Esitetään päätettäväksi
‐ toiminnantarkastajan/tilintarkastajan palkkion suuruus
‐ vuosi‐ ja nuoriso‐ ja koejäsenten vuosijäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
‐ liittymismaksun suuruus
‐ hallituksen ehdotus seuran talousarvioksi seuraavalle vuodelle
Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle 3 varsinaista ja 1 varajäsen
Valitaan hallituksen varsinaisista jäsenistä seuran puheenjohtaja
Valitaan toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan
toimintavuoden tilejä ja hallintoa
Valitaan edustajat SAL:n kokouksiin sekä muihin sellaisten yhdistysten kokouksiin, joissa HVA on
jäsenenä
Käsitellään muut hallituksen tai jonkun jäsenen mahdollisesti esittämät ja kokouskutsun asialistalla
mainitut asiat
Kokouksen päättäminen

15 §
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen
Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
Todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään esityslista
Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima esitys edellisen vuoden toimintakertomukseksi
Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima tilinpäätös
Esitetään toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten mahdollisesti esittämät kokouskutsun asialistassa mainitut
asiat
11. Kokouksen päättäminen.
16 §
Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
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Kokouksen järjestäytyminen
Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
Todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään esityslista
Käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsun yhteydessä on mainittu
Kokouksen päättäminen.

17 §
Seuran kokouksissa on kullakin läsnä olevalla vuosi‐, nuoriso‐, ainais‐ ja kunniajäsenellä sekä
kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Kannatus‐ ja koejäsenellä on kokouksessa läsnäolo‐ ja puheoikeus. Asiat,
joista ei ole toisin määrätty, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee vaaleissa arpa, mutta muissa äänestyksissä voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa.
Äänestykset tapahtuvat avoimesti, ellei kukaan vaadi suljettua äänestystä.
Kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkastavat ja oikeaksi
todistavat pöytäkirjan tarkastajat.
18 §
Mikäli seuran jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi sellaisia asioita, joissa ei ole tarkoitus päättää HVA:n
purkamisesta, sääntöjen muuttamisesta tai omaisuuden myymisestä tai luovuttamisesta tai muusta yhtä
tärkeästä asiasta, on niistä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 15.10. mennessä syyskokoukseen
ja 31.12. mennessä kevätkokoukseen tarkoitettujen asioiden osalta.
HVA:n purkamista, sääntöjen muuttamista ja omaisuuden myyntiä koskevat asiat on oltava kokouskutsun
esityslistalla ja hallituksen on annettava niitä koskeva lausuntonsa.

V MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
19 §
HVA:n sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan seuran päätösvaltaisessa kokouksessa, jos vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) läsnä olevista äänioikeuden omaavista jäsenistä äänestää muutoksen puolesta. Muutetut
säännöt tulevat voimaan vasta sen jälkeen kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty.
20 §
HVA:n purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa kokouksessa, joista toisen on oltava syys‐ tai
kevätkokous ja kokousten väliajan on oltava vähintään kaksi (2) viikkoa. Purkamispäätöksen tulee saada
molemmissa kokouksissa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnä olevien jäsenten äänistä tullakseen
täytäntöön pannuksi. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.
21 §
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Jos HVA puretaan, päättää seuran viimeinen kokous tavallisessa järjestyksessä miten seuran varat käytetään
jonkun sellaisen, silloin toimivan rekisteröidyn yhdistyksen hyväksi, jonka toiminta vastaa näiden sääntöjen 2
§:ssä mainittuja tarkoitusperiä.
Samoihin tarkoituksiin käytetään varat mikäli HVA lakkautetaan.
Seuran purkautumisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
22 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
23 §
Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.
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