
 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Ratsujousiampujat Ry (ESRAJA), 

englanninkielinen nimi on Mounted Archers of Southern Finland, 

ja kotipaikka on Espoo. 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsujousiammuntaa ja muita 

ratsutaisteluun pohjautuvia lajeja.  

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoitustunteja, kursseja 

ja kisoja. Yhdistys voi hankkia tarvittavia välineitä, kuten jousia, nuolia 

ja maalitauluja. Lisäksi yhdistys edistää kansainvälisiä suhteita kutsumalla 

ulkomaalaisia lajin harrastajia vierailemaan erilaisiin tapahtumiin.  

 

3. Jäsenet 

 

Kuka tahansa voi hakea jäseneksi. Hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksen 

perusteella. Jäsen voi olla joko varsinainen jäsen, nuorisojäsen, 

kannatusjäsen, yhteisöjäsen tai perhejäsen. Nuorisojäsenen ikäraja on 15-17 

vuotta. Perhejäsen on varsinaisen jäsenen perheenjäsen, joka haluaa tukea 

yhdistystä. Yhteisöjäsen on jokin yritys tai yhdistys. 

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

 

Jäsenellä on oikeus erota halutessaan. Eroaminen tapahtuu lähettämällä 

kirjallinen eropyyntö sähköpostitse.  

 

Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsenen mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksua tai 

tahallisesti vahingoittaa yhdistystä tai sen toimintaa. 

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

 

Yhdistyksellä ei ole liittymismaksua. Jäsenmaksu on 20 euroa per 

kalenterivuosi. Jäsenmaksun suuruus määritellään vuosikokouksessa. 

 

6. Hallitus 

 

Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään neljä 

muuta hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan 

sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja 

muut tarvittavat toimihenkilöt. Lisäksi valitaan kaksi hallituksen 

varajäsentä. 

 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset 

ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 



ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

 

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja TAI rahastonhoitaja. 

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus 

 

Yhdistyksen tilikausi on vuosikokousten välinen aika.  

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on 

annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen 

vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 

viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

 

8. Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämään aikaan 

syys-joulukuun välisenä aikana.  

 

Ylimääräinen kokous pidetään  kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 

kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 

hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus 

sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, 

nuorisojäsenellä ja yhteisöjäsenellä on yksi ääni. Perhejäsenellä ja 

kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. 

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin 

määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 

kuitenkin arpa. 

 

 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän 

vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse. 

 

10. Vuosikokous 

 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun 

suuruus 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 



10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 

yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 

annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 

yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen 

varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen 

määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat 

samaan tarkoitukseen. 

 

 


