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I  SEURA JA SEN TOIMINNAN TARKOITUS

1 §
Yhdistyksen nimi   Pääkaupunkiseudun Practical-Ampujat ry
Yhdistyksestä käytetään lyhennettä PkPA
Kotipaikka     Helsinki
Toiminta-alue   Pääkaupunkiseutu ja sen lähiympäristö
Perustamisvuosi   2019

Seura on suomenkielinen.

2 §
PkPA:n tarkoituksena on edistää jäsentensä ampumaurheiluun liittyvää
vapaa-ajan harrastustoimintaa sekä kehittää ampumaharrastuksen
toimintaedellytyksiä pääkaupunkiseudulla.

PkPA:n tarkoituksena on luoda turvallinen harrastusmahdollisuus
uusille jäsenille sekä lisätä lajin tunnettavuutta Suomen
ampumaurheilun piirissä.

3 §
PkPA järjestää ampumaurheiluun liittyviä harjoitus-, kilpailu-,
koulutus- ja vapaa-ajanviettotilaisuuksia toteuttaakseen edellisessä
pykälässä mainittua tarkoitustaan.

Seura tukee jäseniään Practical-ammuntaan liittyvissä asioissa ja
antaa opastusta välineiden, tarvikkeiden ja laitteiden käytössä sekä
kouluttaa turvalliseen ampumaharjoitteluun. Ampumaharrastuksen
toimintaa PkPA pyrkii kehittämään yhdessä muiden pääkaupunkiseudulla
sekä sen lähialueilla toimivien ampumaseurojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi PkPA voi periä jäseniltään vuosittaisen
jäsenmaksun sekä liittymismaksun. Tämän lisäksi PkPA voi periä muita
maksuja, joista yhdistyskokous päättää hallituksen esityksen
mukaisesti, järjestää maksullisia tilaisuuksia sekä ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja.

4 §
PkPA toimii Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n jäsenseurana.

5§
PkPA sitoutuu noudattamaan hyvän hallintotavan sekä reilun pelin
periaatteita.
II SEURAN JÄSENET JA JÄSENMAKSUT

5 §
Uudeksi jäseneksi haluavan tulee jättää jäsenhakemus seuralle.
PkPA:n hallitus käsittelee kaikki jäsenhakemukset ja valitsee uudet
jäsenet.

Jos jäsenyyttä hakeva henkilö on voimassaolevien IPSC-sääntöjen
mukaan juniori, hänet voidaan hyväksyä juniorijäseneksi.
Juniorijäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin
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vuosijäsenellä. Juniorijäsenyys voidaan jäsenen suostumuksella
muuttaa varsinaiseksi jäsenyydeksi sen vuoden loppuun mennessä kun
IPSC-junioristatus päättyy. Hallitus voi erottaa juniorijäsenen,
joka ei enää täytä juniorijäsenyyden ehtoja.

PkPA:n hallitus määrää jäsenmaksun sekä muiden maksujen tarkoituksen
sekä suuruuden, jotka peritään kyseiseen toimintaan osallistuvilta
jäseniltä.

Perustajajäsenet eivät maksa liittymismaksua.

Juniorijäsenet maksavat puolet vuosittaisesta jäsenmaksusta ja
juniorijäsenet voidaan hyväksyä seuran jäseniksi ilman
liittymismaksua.

Seuralla on oikeus periä jäsenmaksu vuosittain erikseen sovittuun
määräpäivään mennessä. Mikäli seuran jäsen ei suorita jäsenmaksua
vuosittain, voidaan jäsen erottaa seurasta hallituksen päätöksellä.

6 §
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla asiasta
kirjallisesti hallitukselle.
Hallitukselle irtisanomisilmoitus on toimitettava seitsemän (7)
päivää ennen virallista eroamista.
Irtisanominen astuu voimaan kuluvan jäsenmaksukauden lopussa ellei
toisin sovita. Kuluvan kauden jäsenmaksuja ei palauteta eikä
irtisanoutuneella jäsenellä ole oikeutta seuran omaisuuteen.

PkPA:n hallituksella on oikeus erottaa jäsen seurasta, jos jäsen on
jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä
näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin
seuran tarkoitusta tai syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan tai
on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut seuraa.

Erotettu jäsen voi tehdä kirjallisen valituksen erottamisestaan
PkPA:n kokoukselle kuukauden kuluessa erottamispäätöksestään. PkPA:n
jäsenkokous käsittelee valituksen seuraavassa mahdollisessa
kokouksessaan.

Seurasta erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin
seuralle suoritettuja maksuja. Lisäksi jäsen menettää kaikki
oikeutensa seuran omaisuuteenja etuihin.

III SEURAN HALLINTO

7 §
PkPA:n hallitus koostuu neljästä varsinaisesta jäsenestä.

Hallitus sekä seuran puheenjohtaja valitaan seuran syyskokouksessa.
Ensimmäisen hallituksen toimikausi kestää 31.12.2024 asti. Tämän
jälkeen hallituskausi on kalenterivuosi. Puheenjohtaja valitaan
seuran varsinaisista hallituksen jäsenistä.

Hallitus järjestäytyy valitsemalla keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä muut yhdistyksen tarpeelliset toimihenkilöt, kuten
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rahastonhoitajan sekä sihteerin.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään ¾ varsinaisista jäsenistä
on saapunut paikalle ennalta kutsuttuun kokoukseen.  Kokoukseen
kutsumisen tulee tapahtua vähintään2 viikkoa ennen virallista
kokousta.

Hallituksen tehtävänä erityisesti on:
Panna täytäntöön seuran kokousten päätökset.
Johtaa ja valvoa seuran toimintaa sekä edustaa seuraa.
Pitää jäsenrekisteriä.
Hoitaa seuran taloutta.
Laatia ja esittää vuosikokoukselle sen vahvistettavaksi seuran
toimintakertomus.
Laatia ja esittää vuosikokoukselle sen hyväksyttäväksi seuraavan
vuoden toimintasuunnitelma.
Kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella vuosikokoukselle ja
ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat.
Toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille.
Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
Luovuttaa tilit toiminnantarkastajan tarkastettavaksi vähintään
kuukausi ennen vuosikokousta
Hoitaa muut esille tulevat seuran asiat
8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen kaksi varsinaista jäsentä
yhdessä, joista toisen tulee olla seuran puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja.

9 §
PkPA:n tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

IV SEURAN KOKOUKSET

10 §
Päätösvalta seuran asioissa on sen kokouksella. Varsinaisia
kokouksia ovat syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa, ja
kevätkokous, joka pidetään maalis-huhtikuussa. Kokouksen paikan ja
tarkemman ajan määrää hallitus.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on ilmoitettava
neljätoista ja vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenkirjeellä, sähköpostilla tai julkaistaan
seuran kotisivuilla. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät
asiat. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus.

Seuran kokous voidaan pitää myös ennalta sovitussa paikassa, joka ei
ole seuran kotipaikka, hallituksen niin päättäessä.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
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2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
7. Valitaan hallituksen 4 jäsentä ja valittujen keskuudesta valitaan
puheenjohtaja.
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
9. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat
muut asiat.
10. Kokouksen päättäminen.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja
tilikertomus.
6. Esitetään toiminnantarkastajan lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
8. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten mukaisesti
vireille panemat muut asiat.
9. Kokouksen päättäminen.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on kokouksen
käsiteltäviksi mainittu.
6. Päätetään kokous.
Asiat, jotka seuran jäsenet haluavat seuran varsinaisen kokouksen
käsiteltäviksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle
viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran
äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt siitä hallitukselle
kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava
ne asiat, joiden vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Kutsu
ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaiseen
kokoukseen. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden (2)
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kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat edellä mainituin tavoin
tehneet esityksen

11 §
Seuran kokouksissa jokaisella virallisella jäsenellä on yksi ääni
käytössään. Asiat, joista ei ole toisin määrätty, ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaalitilanteissa ratkaisee arpa.

Kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja
sihteeri sekä tarkastavat ja oikeaksi todistavat pöytäkirjan
tarkastajat.

12 §
PkPA:n purkamista, sääntöjen muuttamista sekä omaisuuden hallintaa
koskevat asiat on oltava kokouskutsun esityslistalla ja hallituksen
on annettava niitä koskeva selvityksensä.

V MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
13 §
Sääntöjen lisäksi seuran toiminnassa noudatetaan Suomessa voimassa
olevaa lainsäädäntöä.

14 §
Seuraa vastaan nostettavat kanteet nostetaan kotipaikan
tuomioistuimessa.

15 §
Seuran purkautuessa käytetään sen varat
tarkoituksenedistämiseenpurkavan kokouksen tarkemmin määrittelemällä
tavalla. Seuran tullessalakkautetuksi, on sen varat käytettävä
samaan tarkoitukseen.


