Savonlinnan Metsästys- ja ampumaseura ry:n säännöt
1§
Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Metsästys- ja ampumaseura ry, epävirallinen lyhenne
SMAS. Yhdistyksen kotipaikka on Savonlinna.
2§
Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää urheilu- ja metsästysammuntaa, metsästystä,
riistanhoitoa ja kenneltoimintaa Savonlinnassa ja sen ympäristössä.
3§
Toiminnallisesti yhdistys jakaantuu kolmeen rekisteröimättömään jaostoon, jotka
vastaavat itse taloudestaan yhdistyksen alaisuudessa
1) ampumajaostoon
2) siluettijaostoon
joihin kuuluvat kaikki yhdistyksen jäsenet
3) metsästysjaostoon
johon jäsenet valitaan ampumajaoston ja siluettijaoston keskuudesta.
Jaoston toimeenpanevana elimenä on toimikunta, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä
sekä kaksi varajäsentä. Toimikunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan ja kahden varsinaisen jäsenen läsnäollessa.
Jaostolla voi olla erillisiä alajaostoja.
4§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää ampumaratoja, järjestää
ampumakilpailuja ja -harjoituksia, ampumatoimintaan kuuluvia näytöksiä sekä
kerhotilaisuuksia, sekä antaa valistusta ampumaurheilusta.
Yhdistys lisäksi vuokraa metsästysalueita jäsentensä käyttöön, järjestää näyttelyitä sekä
metsästyskoirakokeita.
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Yhdistys voi omistaa sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Yhdistys voi vastaanottaa
toimintansa tukemiseksi lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys voi myöskin toimintansa tukemiseksi järjestää myyjäisiä ja arpajaisia sekä
harjoittaa kioskitoimintaa.
5§
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) alaiseen Suomen
Ampujainliittoon (SAL). Suomen Metsästäjäinliittoon (SML) sekä Suomen Kennelliittoon
(SKL) kuuluvat ne yhdistyksen jäsenet, jotka harrastavat metsästystä yhdistyksen
metsästysjaoston alaisuudessa tai harrastavat kilpailumielessä metsästysammuntaa
SML:n lajeissa.
6§
Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus anomuksesta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan yhdistyksen, Suomen Ampujainliiton sekä Suomen Liikunta ja Urheilun
sääntöjä.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilöitä taikka oikeustoimikelpoisia yhteisöjä,
jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen taikka kertakaikkisen
kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole ääni- eikä aloiteoikeutta yhdistyksen
kokouksissa.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen taikka kymmenen jäsenen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet yhdistyksen
toimintaa taikka kilpailu-urallaan ovat saavuttaneet huomattavaa kansallista ja
kansainvälistä menestystä. Kunniajäsenyys on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä kutsua
yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Esityksen
kunniapuheenjohtajuudesta tekee yhdistyksen hallitus.
Nuorisojäseniä ovat alle 18 vuotiaat.

2

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta
eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen määräämät
velvoitteet toimintavuoden loppuun saakka.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen taikka päättää hänelle määrättävästä
kuripitotoimesta mikäli tämä laiminlyö jäsenmaksuvelvoitteensa taikka muut näiden
sääntöjen määräämät maksuvelvoitteet, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta taikka
vaikeutta toiminnallaan yhdistyksen toimintamahdollisuuksia. Kurinpitotoimina hallitus voi
antaa kirjallisen huomautuksen tai varoituksen tai sulkea jäsenen määräajaksi seuran
toiminnasta. Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen erottamista taikka kurinpitotoimea.
Yhdistyksestä erotettu jäsen, saatuaan tiedon erottamisesta, voi vedota yhdistyksen
kokoukseen kolmen kuukauden kuluessa erottamisesta. Yhdistyksen kokous lopullisesti
ratkaisee asian. Vetoomus toimitetaan yhdistyksen hallitukselle, joka kutsuu koolle
yhdistyksen kokouksen.
Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista,
jos yhdistyksen jäsen on rikkonut SAL:n taikka SML:n kilpailusääntöjä. Tällöin
noudatetaan asianomaisen liiton sääntöjä.
Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen päätöstä erottamisesta taikka kurinpitotoimesta.
Erottamis- taikka kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen
asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty kirjattuna kirjeenä.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.
7§
Yhdistyksen jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.
Ratamaksuista päättää yhdistyksen hallitus.
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Kunniapuheenjohtajalta ja -jäseneltä ei kanneta jäsenmaksuja.
Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsenmaksujen suorittamisesta sekä samoin nimetä
jäsen ainaisjäseneksi
- jos hän on ollut yhdistyksen jäsenenä 30 vuotta
- taikka suorittanut kertakaikkisena suorituksena 25 vuoden jäsenmaksut.
8§
Ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa on sen kokouksella.
Varsinaisia kokouksia ovat syyskokous, joka pidetään marraskuussa, sekä kevätkokous,
joka pidetään helmikuussa.
Varsinaiset kokoukset kutsuu koolle hallitus 7 päivää ennen kokousta paikkakunnalla
yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät
asiat.
9§
Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja taikka hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenmaksuvelvoitteensa
suorittaneella jäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla äänioikeus.
Äänestyksissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä ellei toisin ole määrätty.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tasatuloksen ratkaisee
arpa. Äänestykset tapahtuvat avoimesti ellei kukaan vaadi suljettua äänestystä.
10 §
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle
– puheenjohtaja
– sihteeri
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– kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Valitaan seuraavan toimintavuoden hallitus ja hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi
6) Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle toimintakaudelle
7) Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8) Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toiminta- ja taloussuunnitelmat
9) Valitaan eri toimikuntien jäsenet
10) Valitaan edustajat SAL:n sekä Kaakkois-Suomen Liikunta ry:n (KASL) kokouksiin
taikka annetaan hallitukselle valtuudet nimetä edustajat
11) Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 13 §: n mukaisesti vireille panemat asiat
12) Kokouksen päättäminen
11 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Esitetään edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilikertomukset
6) Esitetään tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös
7) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
8) Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 13 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
9 ) Kokouksen päättäminen
12 §
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1) Kokouksen toimihenkilöiden valinta
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2) Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Esitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on kokouksen käsiteltäviksi mainittu
5) Kokouksen päättäminen
13 §
Asiat, jotka yhdistyksen jäsenet haluavat yhdistyksen syys- tai kevätkokouksen
käsittelevän, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle syyskokouksen osalta ennen
marraskuun 1. päivää ja kevätkokouksen osalta ennen helmikuun 1. päivää.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi
taikka kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä on tehnyt siitä
hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat,
jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koolle kutsumiseen. Kutsu ylimääräiseen
kokoukseen tapahtuu samoin kuin varsinaiseen kokoukseen.
Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
jäsenet ovat edellä mainituin tavoin tehneet esityksen.
14 §
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudesta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä
edustaa yhdistystä syyskokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
Kaikki hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteeri/rahastonhoitajan.
Sihteeri/rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan taikka hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta kun he sen tarpeelliseksi katsovat taikka jos puolet hallituksen jäsenistä
kirjallisesti sitä vaatii.
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Hallitus on päätösvaltainen, kun sen kaikki jäsenet ovat kokoukseen kutsutut ja vähintään
neljä jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja niihin luettuina, ovat saapuvilla. Kutsu
hallituksen kokoukseen voidaan tehdä postitse taikka puhelimitse.
Hallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Äänestykset tapahtuvat
avoimesti ellei kukaan vaadi suljettua äänestystä.
Hallituksen tehtävänä on
1) Pitää jäsenrekisteriä
2) Johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa
3) Hoitaa yhdistyksen taloutta ja vastata ja huolehtia yhdistyksen varoista sekä omaisuudesta
4) Valmistella yhdistyksen kokoukselle esiteltävät asiat ja kutsua jäsenet koolle
5) Laatia ja esittää yhdistyksen syyskokoukselle hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma ja
talousarvio seuraavaksi vuodeksi
6) Laatia ja esittää yhdistyksen toimintakertomus kevätkokoukselle
7) Esittää yhdistyksen kevätkokoukselle tilinpäätös siihen kuuluvine tilintarkastajien
kertomuksineen
8) Panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
9) Toimittaa yhdistyksen jäsenille tarpeelliset tiedot
10) Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä päättää kurinpitotoimista
11) Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä, muiden ansiomerkkien esittämisestä sekä pitää niistä asianmukaista luetteloa
12) Nimetä avukseen tarpeelliset toimikunnat
13) Hoitaa muut esille tulevat asiat ja ryhtyä kaikkiin yhdistyksen edun kulloinkin edellyttämiin tehtäviin
15 §
Toimikuntien tehtävänä on johtaa jaostojen toimintaa järjestämällä harjoituksia sekä kilpailuja hallituksen antamien ohjeiden mukaan sekä huolehtia ampumaratojen kunnosta.
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16 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit tositteineen ja tilinpäätös
hallituksen sekä jaostojen puolesta allekirjoitettuina on tammikuun 31. päivään mennessä
luovutettava tarkastusta varten tilintarkastajille, joiden on palautettava ne
tarkastuskertomuksensa kera hallitukselle viimeistään helmikuun 15. päivänä.
Tilintarkastajille on annettava myös se muu aineisto, jonka he yhdistyksen tilien ja
hallinnon tarkastamiseksi katsovat tarpeelliseksi.
17 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri
kaksi yhdessä.
18 §
Yhdistyksen, hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on
allekirjoitettava ja tarkastettava kokoustoimihenkilöiden toimesta.
19 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen päätösvaltaisessa kokouksessa, jos
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä muutoksentekoa kannattaa.
Muutokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty.
Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.
20 §
Yhdistyksen purkamista koskeva kysymys on ratkaistava kahdessa vähintään kahden
viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen tulee olla joko syys- tai
kevätkokous. Jotta purkamispäätös tulisi voimaan, tulee sitä kannattaa kolme neljäsosaa
(3/4) annetuista äänistä molemmissa kokouksissa.
Yhdistyksen purkautuessa taikka jos se lakkautetaan, sen varat ja omaisuus tulee
luovuttaa jollekin nuorisotoimintaa harjoittavalle rekisteröidylle yhdistykselle Savonlinnassa
taikka sen ympäristössä.
21 §
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Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.
22 §
Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.
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