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Voimassaolevat säännöt: 30.06.2022 13:13:32

1§
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Riihimäen Ampumaseura ry. ja nimestä käytetään
lyhennettä RASSI.
Seuran kotipaikka on Riihimäki Etelä-Suomen läänissä.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä seura.
Seuran kieli on Suomi.
Toiminta-alue on Etelä-Suomen alue.
Riihimäen ampumaseura ry. on perustettu 10.10.1924.

2§
Tarkoitus ja toiminta
Seuran tarkoituksena on edistää urheiluammunnan harrastusta seuran
toiminta-alueella siten, että mahdollisimman monella olisi
mahdollisuus harrastaa urheiluammuntaa edellytystensä ja tarpeidensa
mukaisesti ja että urheiluammunnan tunnettavuus ja arvostus
mielenkiintoisena ja vaativana urheilumuotona lisääntyisi ja
vahvistuisi.

3§
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1.Tarjoamalla
kilpailutoimintaa
koulutustoimintaa
valmennus ja harjoitustoimintaa
nuoriso- ja harrastustoimintaa
kuntoliikuntaa
tiedotus- ja suhdetoimintaa
sekä muuta ampumaurheilua edistää vastaavaa toimintaa kasvattamalla
yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä
kansalaisia
2.kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ynnä muiden aloitteiden
kautta toimita-alueensa viranomaisten huomiota sekä muiden
edellytysten luomiseen
3.pyrkimällä omatoimisesti ampumaurheilutoiminnan kehittämiseen ja
sille tarpeellisten kilpailu- ja harjoituspaikkojen sekä
kilpailuvälineiden hankkimiseen,
4.harjoittamalla julkaisutoimintaa
5.vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
6.hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestäen keräyksiä,
arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen
kustannus-, kirjapaino- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja
ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja
asusteita.  Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten
asianmukaisen luvan.

4§
Seura kuuluu Suomen Ampumaurheiluliittoon (SAL) ja Suomen
Ampumaurheiluliiton Etelä-Suomen alueeseen ja seura noudattaa Suomen
Ampumaurheiluliiton ja Etelä-Suomen Alueen sääntöjä. Suomen
Ampumaurheiluliitosta käytetään näissä säännöissä nimitystä SAL.
Lisäksi RASSI voi kuulua muihin Suomen Olympiakomitean (OK)
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alaosastoihin jäsenenä siitä hallituksen erikseen päättäessä.

5§
Seuran jäsenet
Seurassa on vuosi-, ainais-, nuoriso-, kunniajäseniä- ja
kunniapuheenjohtajia sekä kannatusjäseniä.
Seuran jäseneksi voi seuran hallitus anomuksesta hyväksyä henkilön,
joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Ampumaurheiluliiton
sääntöjä ja päätöksiä.
Vuosi- ja nuorisojäsen suorittaa vuotuisen jäsenmaksunsa, jonka
suuruuden määrittää seuran syyskokous.
Nuorisojäsenellä tarkoitetaan henkilöä, joka on alle 20 vuotta.
Ainaisjäseneksi voidaan seuran hallituksen esityksestä
vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on tehnyt seuralle
huomattavia palveluksia ja edistänyt erittäin merkittävästi seuran
toimintaa. Ainaisjäsenen arvo on elinikäinen ja ainaisjäsen on
vapautettu kaikista jäsenmaksuista.
Kunniajäsenekseen voidaan seuran hallituksen esityksestä
vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on tehnyt seuralle
huomattavia palveluksia ja edistänyt erittäin merkittävästi seuran
toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen on
vapautettu kaikista jäsenmaksuista.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran hallituksen esityksestä
vuosikokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana
ansiokkaasti toiminut henkilö, joka on toiminnallaan edistänyt
erittäin merkittävästi seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan arvo
on elinikäinen ja samanaikaisesti kunniapuheenjohtajina voi olla
useampi henkilö. Kunniapuheenjohtaja on vapautettu kaikista
jäsenmaksuista.
Kannatusjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilöitä tai
oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat seuran toimintaa
suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Seura pitää yhdistyslain edellyttämään jäsenluetteloa.

6§
Seuran jäsenyydestä eroaminen
1.Jäsenen halutessa erota seuran jäsenyydestä;
jäsen tekee kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai
puheenjohtajalle ja jonka
seuran hallitus merkitsee kokouksessaan pöytäkirjaan ilmoituksen
jäsenen eroamisesta. Seurasta eronneella ei ole mitään oikeutta
seuran omaisuuteen.

2.Eron ajankohta ja velvollisuudet
Ero astuu voimaan heti kun kirjallinen ilmoitus seuran hallitukselle
tai puheenjohtajalle on tehty.
Eroava jäsen on velvollisen suorittamaan jäsenmaksunsa
toimintavuoden loppuun saakka
ja palauttamaan kaikki kuittaamansaseuran materiaalin välittömästi.
Seurasta eronneella ei ole mitään oikeutta seuran omaisuuteen.

7§
Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimenpiteet
Seuran hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, jos hän:
- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen eräpäivään mennessä
- toimii seuran sääntöjen vastaisesti tai toimii törkeästi
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vastoin urheilun eettisiä periaatteita
- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
- toimii seuran, SAL:n tai SAL:n Etelä-Suomen alueen
tarkoitusperien vastaisesti
- on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on
seuraan liittymällä sitoutunut

Jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa, seuran hallituksen
määräämänä aikana maksaneella, 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on
äänioikeus.
Erotetulla ei oleoikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan
maksuja, ja hänen on palautettava kaikki seuralta kuittaamansa
seuran omaisuus takaisin välittömästi. Erotetulla ei ole mitään
oikeutta seuran omaisuuteen.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen
tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty
hänelle kirjatussa kirjeessä.
Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä
annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan SAL:n sääntöjä ja
määräyksiä. Seuran asemesta voi kurinpitotoimista päättää SAL, sen
säännöissä ja sääntöjä alemman asteisissa määräyksissä vahvistetulla
tavalla.
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n
ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa
antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton
antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen Olympiakomitean
antidopingsäännöstöjä.
Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät
seuraamukset ovat määritetty edellä mainituissa
antidopingsäännöstöissä.

8§
Liittymis- ja jäsenmaksut
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
kannattajajäsenmaksujen suuruuden päättää seuran syyskokous
vuosittain.

9§
Seuran vuosi- ja ylimääräiset kokoukset
Ylin päätösvalta yhdistyksen asioissa on sen päätösvaltaisilla
kokouksilla.
Seura pitää vuodessa kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous
(tilikokous) pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous
(vuosikokous) marraskuun loppuun mennessä. Kokouksen paikan ja
tarkemman ajan päättää seuran hallitus.
Kutsu edellä mainittuihin kokouksiin on julkaistava vähintään 14
päivää ennen kokousta kirjallisesti jollain yleisesti käytössä
olevalla viestintäkanavalla, kuten seuran internet-sivut, seuran
käytössä olevalla ilmoitustaululla tai paikallisessa sanomalehdessä
tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin tai
muulla vastaavalla tavalla.
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat tuoda kevät-, vuosi- tai
ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallinen
esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Kevätkokouksessa (tilikokous) käsitellään seuraavat asiat:
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- Kokouksen avaus.
- Valitaan kokoukselle; puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa
- Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Esitetään vahvistettavaksi seuran hallituksen laatima
toimintakertomus kuluneelta tili- ja toimintakaudelta
- ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto seuran
hallinnosta ja tileistä.
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä
- Käsitellään ja päätetään hallituksen tai jonkun jäsenen
kirjallisesti esittämät asiat, jotka on kevätkokouskutsussa mainittu
- Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa (vuosikokous) käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen avaus.
- Valitaan kokoukselle; puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa
- Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Esitetään hallituksen selonteko kuluvan toimintakauden
tapahtuneesta toiminnasta
- Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Valitaan 2 toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
- Valitaan hallituksen erovuorossa olevien tilalle kolme (3)
varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on
kaksi   vuotta.
- Hallitukseen kuuluu kolme (3) varajäsentä. Valitaan hallituksen
erovuorossa olevien varajäsenten tilalle parillisina vuosina kaksi
(2) varajäsentä ja parittomina vuosina yksi (1) varajäsen.
Varajäsenten toimikausi kaksi vuotta.
- Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa jakaksi
varatoiminnantarkastajaa.
- Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, nuorisojäsen sekä
kannattajajäsenmaksujen suuruus alkavalle toimintakaudelle
- Vahvistetaan toiminnantarkastajien palkkion suuruus
- Valitaan edustajat Etelä-Suomen alueen ja SAL:n vuosi- ym.
kokouksiin
- Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti
vireille panemat muut asiat, jotka on vuosikokouskutsussa mainittu
- Kokouksen päättäminen

Ylimääräisissä kokouksissa:
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin kuin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran
äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt siitä kirjallisen esityksen.
Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat
antaneet aiheen kokouksen koolle kutsumiseen. Kutsu ylimääräiseen
kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaisiin kokouksiin.
Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden
kuluttua siitä, kun jäsenet ovat edellä mainitulla tavalla tehneet
siitä esityksen.
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja
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lippuja käyttämällä.

10§
Pöytäkirja
Seuran hallituksen ja seuran vuosikokouksesta (syyskokous) ja
tilikokouksesta (kevätkokous) ja ylimääräistä kokouksissa on
pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirja on kokouksen
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen
pöytäkirjantarkastajien tarkastettava.
Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa
hallituksen kokouksessa.

11§
Äänestys
Äänioikeus ja äänestäminen
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, joka on kannattanut yli
puolet äänioikeutetuista.
Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan.
Henkilövaalissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla,
muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja
on yhtynyt.
Kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin
lipuin.
Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä liittymis- ja jäsenmaksunsa seuran
määräämänä aikana maksaneella jäsenellä on yksi ääni.
Jäsenmaksusta vapautetuilla, ainaisjäsen, kunniajäsen,
kunniapuheenjohtaja (t) ovat samat oikeudet kuin jäsenmaksunsa
maksaneella.
Valtakirjalla ei saa äänestää.

12§
Seuran hallinto
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudesta ja omaisuudesta vastaa
sekä seuraa edustaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen
kuuluu puheenjohtaja, joka toimii samalla hallituksen
puheenjohtajana sekä kuusi (6) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.
Vuosittain erovuoroon tulee kolme (3) varsinaista jäsentä ja
varajäsenistä parillisina vuosina kaksi (2) varajäsentä ja
parittomina vuosina yksi (1) varajäsen. Hallituksen toimikausi on
kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,
sihteerin ja taloudenhoitajan. Seuran sihteeri ja taloudenhoitaja
voidaan myös valita hallituksen ulkopuolelta seuran täysi-ikäisistä
jäsenistä. Lisäksi hallitus nimeää tarvittaviin lajijaostoihin
puheenjohtajat ja tarvittaviin toimikuntiin puheenjohtajan. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessa estynyt
varapuheenjohtajansa kutsusta, tai jos puolet hallituksen jäsenistä
sitä Okirjallisesti sitä vaatii. Hallituksen kokous voidaan pitää
etäyhteydellä, mikäli kaikki hallitukseen kuuluvat siihen suostuvat.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kaikki hallituksen jäsenet ovat
saaneet viimeistään yhtä viikkoa (1) aikaisemmin kokouskutsun ja
vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Jollei puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla, valitaan joku muu hallituksen
jäsenistä puhetta johtamaan.

Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan
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siten, että eniten ääniä saaneet valitaan.
Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Muissa asioissa sen mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja
on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys
suljettuja lippuja käyttämällä.

Hallituksen tehtävänä on:
- vastata seuran omaisuuden hoidosta
- kantaa yhdistykselle tulevat maksut
- pitää ajantasaista jäsenrekisteriä
- panna käytäntöön seuran kokousten päätökset
- johtaa ja valvoa seuran toimintaa
- hoitaa seuran tiedotustoimintaa
- hoitaa seuran taloutta ja vastata varojen hoidosta
- laatia ja esittää kevätkokoukselle sen vahvistettavaksi seuran
toiminta- ja tilikertomus
- laatia ja esittääsyyskokoukselle sen hyväksyttäväksi seuraavan
vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä
esitettävät asiat
- hyväksyä ja erottaa jäsenet ja päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista
- valita ja erottaa seuran palkatut henkilöt ja sopia heidän
eduistaan
- toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille
- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä ja pitää niistä asianmukaista luetteloa
- nimetä avukseen tarpeelliseksi katsomansa jaostot tai
toimikunnat sekä niiden puheenjohtajat
- ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
- luovuttaa tilit toiminnantarkastajien tarkastettavaksi kolme
viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on jätettävä
kirjallinen lausunto sekä tilit hallitukselle vähintään viittä
päivää ennen kevätkokousta
- hoitaa muut esille tulevat seuran asiat

13§
Tilivuosi
Seuran tilivuosi on tammikuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään.

14§
Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä
sihteerin kanssa tai jonkun muun seuran toimihenkilön kanssa, jolle
johtokunta on myöntänyt nimenkirjoittamisoikeuden. Seuran nimen
kirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

15§
Jaostot
Seuran hallituksen päätöksellä perustetaan tarvittava määrä jaostoja
tai toimielimiä ja seuran hallitus nimeää jaostolle tai
toimielimelle puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus
määrittelee niiden tehtävät, jotka omaa oikeuskelpoisuutta vailla
toimien hoitavat niille uskottuja tehtäviä.

16§



Sivu: 7(7)

Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava seuran purkamisesta.
Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava
ampumaurheilua edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen
kokouksen mukaisesti. Samaan tarkoitukseen käytetään varat, jos
seura lain mukaan lakkautetaan. Pesänselvitysmiehinä toimivat
kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava
yhdistysrekisteriin.

17§
Muita määräyksiä
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Muutokset
tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun SAL:n liittohallitus on ne
hyväksynyt ja ne on yhdistysrekisteriin merkitty.

18§
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan
voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.


