
1. SÄÄNNÖT 
 
1.1 UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 
 
 
 
1§  
 
Yhdistyksen nimi on Upseerien Ampumayhdistys ry, ja sen epävirallinen lyhenne on UAY. Yhdistyksen 
kotipaikka on Helsingin kaupunki.  
 
2§ 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää upseerien ampumaurheilua, ampumataitoa ja 
ampumaopetusta sekä toimia asetekniikan edelleen kehittämiseksi puolustusvoimissa.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä toimeenpanemalla 
ampumakilpailuja ja antamalla ohjausta urheiluammunnassa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii 
varoja järjestämällä mahdollisia juhlia ja toimeenpanemalla arpajaisia ja rahankeräyksiä, hankittuaan 
asianomaisen luvan, milloin sellainen vaaditaan.  
 
3§  
 
Yhdistykseen voi vuosi- tai ainaisjäsenenä kuulua jokainen puolustusministeriön, puolustusvoimien ja 
rajavartiolaitoksen palveluksessa oleva upseeri, erikoisupseeri ja kadetti sekä upseerin arvon omaava 
em laitosten siviilitehtävissä palveleva henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi yksimielisesti 
hyväksyy. Upseerin, joka on eronnut vakinaisesta palveluksesta, voi hallitus tehdyn anomuksen 
perusteella edelleenkin hyväksyä yhdistyksen jäseneksi.  
 
Vuosijäsen suorittaa vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. 
Ainaisjäsenen tulee suorittaa jäsenmaksuna 20-kertainen vuosimaksu ja hän on sen jälkeen vapautettu 
yhdistyksen vuosimaksuista. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäsenekseen voi yhdistys 
vuosikokouksessaan kutsua upseerin, joka erittäin tehokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoituksen 
toteuttamista, jos vähintään 4/5 saapuvilla olevista kutsua puoltaa. Kunniajäsenet ovat vapaat kaikista 
jäsenmaksuista.  
 
Jäsen on oikeutettu jättämään yhdistyksestä eroamisilmoituksensa koska tahansa ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tahi sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen 
pöytäkirjaan. Jäsensuhde lakkaa kalenterivuoden vaihteessa. Ellei jäsen kalenterivuoden loppuun 
mennessä ole suorittanut säädettyä jäsenmaksua, voi hallitus katsoa hänet yhdistyksestä eronneeksi. 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos havaitaan, että hän on käyttäytynyt upseerille 
sopimattomalla tavalla, tahi jättänyt noudattamatta yhdistyksen sääntöjä ja kilpailumääräyksiä.  
 
Jos jäsen katsoo tulleensa aiheettomasti yhdistyksestä erotetuksi, on hänellä oikeus vedota jättämällä 
kirjallinen valitus hallitukselle kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen 
kokoukseen, joka lopullisesti ratkaisee asian.  
 
Jäsen, joka on yhdistyksestä eronnut tai erotettu, on menettänyt kaiken oikeutensa yhdistyksen 
omaisuuteen.  
 
4§  
 
Yhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema 
hallitus, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja, joka samalla toimii hallituksen puheenjohtajana sekä 
8 varsinaista ja 4 varajäsentä. Jäsenistä eroaa vuosittain 4 vakinaista ja 2 varajäsentä ensin arpomalla, 
sitten vuorollaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.  
 
Hallituksen tehtävänä on  



1) hoitaa yhdistykselle kertynyt omaisuus ja vastata sen hoidosta,  
2) kantaa yhdistykselle tulevat maksut ja pitää jäsenluetteloa  
3) kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta kaikissa virastoissa ja oikeusistuimissa sekä edustaa 
yhdistystä niissä tapauksissa, joita varten yhdistys ei muuta edustajaa ole valinnut,  
4) määrätä yhdistyksen virkailijoiksi valittujen jäsenten tehtävät ja heille mahdollisesti suoritettava 
palkkio,  
5) tarvittaessa toimia ratkaisijana yhdistysten jäsenten välisissä kilpailuissa,  
6) kaikin sääntöjen 2 e:ssä mainituin keinoin koettaa toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta,  
7) suorittaa kaikki näiden sääntöjen muissakin pykälissä hallitukselle määrätyt tehtävät ja ne 
yhdistyksen tehtävät, joille muuta suorittajaa ei ole esitetty ja jotka lain mukaan eivät kuulu yhdistyksen 
kokoukselle,  
8) kutsua yhdistys koolle.  
 
Hallitus on päätösvaltainen, jos sen kaikki jäsenet ovat ajoissa saaneet kokouksesta tiedon sekä 
vähintään 3 jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja niihin luettuna, on saapuvilla. Hallitus voi 
keskuudestaan asettaa avukseen työvaliokunnan, jota se voi täydentää myös yhdistyksen jäsenillä. 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jommankumman estettynä ollessa 
hänen tilallaan varapuheenjohtaja.  
 
5§  
 
Ylin määräämisvalta yhdistyksen asioissa on sen päätösvaltaisilla kokouksilla, joista varsinainen eli 
vuosikokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuun kuluessa ja ylimääräisiä kokouksia silloin, kun 
hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tahi milloin 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti 
vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.  
 
Vuosikokouksessa:  
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tekijä,  
2) todetaan kokouksen laillisuus,  
3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,  
4) esitetään hallituksen antama toimintakertomus ja tilikertomus kuluneelta toimintakaudelta ja 
tilintarkastajain lausunto,  
5) käsitellään niiden aiheuttamat asiat ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä,  
6) käsitellään yhdistyksen jäsenten hallitukselle viimeistään 1. päivään tammikuuta mennessä jättämät 
esitysehdotukset, jotka hallitus katsoo olevan syytä vuosikokoukselle esittää,  
7) tarkastetaan ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma alkavaa toimintakautta varten,  
8) valitaan yhdistykselle puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olevien jäsenten tilalle 
alkavaa toimintakautta varten,  
9) valitaan kaksi tilintarkastajaa alkavan toimintakauden tilejä tarkastamaan ja heille varamiehet,  
10) määrätään vuosijäsenten jäsenmaksujen suuruus alkavaksi toimintavuodeksi,  
11) määrätään kilpailumaksujen suuruus alkavaksi toimintakaudeksi,  
12) hyväksytään alkavan toimintavuoden tulo- ja menoarvio,  
13) käsitellään muita hallituksen tai jonkun jäsenen esittämiä asioita, jotka kokouskutsussa ovat 
mainitut,  
 
Ylimääräisessä kokouksessa: 1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjan tekijä, 2) todetaan 
kokouksen laillisuus, 3) käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu, 4) valitaan pöytäkirjan 
tarkastajat.  
 
6§  
 
Yhdistyksen kutsuu kokoukseen hallitus lähettämällä vähintään kaksikymmentä vuorokautta ennen 
kokousta kiertokirjeen yhdistyksen jäsenille. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat 
asiat. Kiireellisessä tapauksessa hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen 
kiertokirjeellä, joka on lähetetty seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Muut tiedonannot jäsenille 
toimitetaan samalla tavalla.  
 



7§  
 
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin saapuvilla olevalla jäsenellä yksi 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.  
 
Äänestykset tapahtuvat avoimesti, ellei kukaan suljettua äänestystä vaadi. Hallituksen vaali tapahtuu 
suljetuin lipuin.  
 
Kokouksen pöytäkirjat allekirjoittaa vakuudeksi kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjan 
tekijä, sekä tarkastavat ja oikeaksi todistavat pöytäkirjan tarkastajat.  
 
8§  
 
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ovat asianmukaisilla tositteilla varustettuna ja 
päätettynä viimeistään tammikuun 15. päivään mennessä esitettävä tilintatarkastajille, joiden on 
lausuntonsa kera palautettava ne hallitukselle viimeistään helmikuun 1. päivään mennessä.  
 
9§  
 
Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa epäitsenäisiä alaosastoja yhdistyksen toiminnan tukemiseksi. 
Alaosaston toimintaa johtaa sen hallitus. Alaosaston säännöt vahvistaa yhdistyksen hallitus. Joukko-
osastoissa toimii komentajan määräämä upseeri yhdysupseerina yhdistyksen ja joukko-osaston välillä.  
 
10§  
 
Yhdistyksen kilpailuissa noudatetaan yleisen kokouksen tai yhdistyksen hallituksen hyväksymiä 
kilpailusääntöjä.  
 
11§  
 
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan kahdessa päätösvaltaisessa kokouksessa, jos vähintään 
2/3 saapuvilla olevista jäsenistä muutoksen tekoa puoltaa. Kokouksista ainakin toisen tulee olla 
varsinainen eli vuosikokous. Muutokset astuvat voimaan vasta sen jälkeen, kun ne on 
yhdistysrekisteriin merkitty.  
 
12§  
 
Kysymys yhdistyksen purkamisesta on ratkaistava kahdessa eri kokouksessa, joista toisen tulee olla 
varsinainen eli vuosikokous, ja tulee purkamispäätöksen, tullakseen täytäntöönpannuksi, kummassakin 
kokouksessa saada vähintään 3/4 läsnäolevien jäsenten äänistä.  
 
Jos yhdistys jäsenten tekemän päätöksen perusteella puretaan, päättää yhdistyksen viimeinen kokous 
tavallisessa järjestyksessä, miten yhdistyksen varat luovutetaan Upseeriliitto ry:n käytettäväksi 
harkintansa mukaan, mikäli mahdollista, näiden sääntöjen 2 e:ssa mainittujen tarkoitusperien 
saavuttamiseksi. Samoihin tarkoituksiin käytetään varat, jos yhdistys lain mukaan lakkautetaan.  
 
13§  
 
Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa 
yhdistyslakia.  

 


