
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS SÄÄNNÖT 
Yhdistysrekisteri 

1§. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Pohjanmaa Practical. Yhdistyksestä käytetään 
näissä säännöissä myös nimitystä seura ja nimestä käytetään virallis
ta lyhennystä PoP. Yhdistyksen kotipaikka on Ilmajoki ja 
toimialueena Pohjanmaa. Kokouksia voidaan järjestää muuallakin kuin 
kotipaikassa. 

2§. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Seuran tarkoituksena on jäsentensä urheiluammuntaan tarvittavien tai
tojen kehittämisen ja ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä työkykyn
sä ja henkisten ominaisuuksiensa puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä
kansalaisia ja tarjota heille terveitä vapaa-ajan harrastuksia.  
Seura pyrkii kehittämään ja edistämään practical -ammuntaharrastusta
toimialueellaan. Practical-ammunta tarkoittaa isokaliiperisilla 
aseilla ammuttavaa, nopeutta ja tarkkuutta vaativaa ampumaurheilula 
jia. 
Seura noudattaa practical -ammunnan maailman kattojärjestön (Interna
tional Practical Shooting Confederation, IPSC)ja kotimaisen lajin 
kattojärjestön sääntöjä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää ampumaurheilu- ja mui
ta liikunnallisia harjoituksia, koulutustilaisuuksia, kilpailuja ja 
ampumaurheilunäytöksiä.  
Seura pyrkii kehittämään ampumaurheilua ja liikuntaharrastusta toimi
alueellaan tekemällä ehdotuksia, aloitteita ja anomuksia sekä hankki
malla tarkoituksenmukaisia kilpailu – ja harjoituspaikkoja ja –väli 
neitä jäsentensä käyttöön. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksuja ja 
harjoitusmaksuja. Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia, 
testamentteja ja järjestää arpajaisia tai keräyksiä. Seura voi omis 
taa toimintaansa varten kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta. Seura 
voi hankkia varoja myös alaansa liittyvällä julkaisu toiminnalla ja 
yhdessä toimipaikassa ravitsemustoiminnalla. Seura voi välittää jäse
nilleen urheiluvälineitä ja –asusteita voittoa tavoittelematta. Tar 
vittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaiset luvat. 

3§. Jäsenet 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy 
seuran tarkoituksen ja seuran ja sen kattojärjestön säännöt. Jäsenek
si pyrkivän ei saa olla tuomittu ampuma-ase – tai väkivaltarikokses 
ta.  

Jäseneksi pyrkivä hyväksytään ensiksi koejäseneksi. Koeaika kestää 
12 kuukautta, jonka jälkeen hallitus päättää jäsenen hyväksymisestä 
var sinaiseksi jäseneksi tai jäsenen erottamisesta. Jäsenet hyväksyy
ha kemuksesta seuran hallitus. Jäsenanomuksessa tulee olla kahden 
jäse nen suositus. Hallituksen hyväksymispäätöksen tulee olla 
yksimieli nen. 
Kannatusjäseniksi voi hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoi 



sia yhteisöjä, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla 
vuotuisen jäsenmaksun tai kertakaikkisen jäsenmaksun. 

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 

4§. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka 
ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
Maksettua jäsenmaksua ei palauteta ja eroava jäsen on velvollinen 
hoitamaan muut velvoit teensa seuralle. 

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt eräänty
neen jäsenmaksunsa maksamatta yhden toimintavuoden ajalta tai muuten 
jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liitty 
mällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka 
seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Maksettua jäsenmaksua
ei palauteta ja eroava jäsen on velvollinen hoitamaan muut velvoit 
teensa seuralle. 

5§. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä, koejäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kertakaikkisen jäsen 
maksun suuruudesta päättää syyskokous vuosittain. 

6§. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa va
litut puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä. 

Hallituksen puheenjohtajalla ja puolella hallituksen muista 
jäsenistä tulee olla kotipaikka Suomessa. Hallituksen jäsenten täytyy
olla 15 vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla 
hallituksen jäsen. Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimikausi on 
vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuu
destaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tar 
vittavat toimihenkilöt. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin
ja rahastonhoitajan on oltava täysi-ikäisiä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan vara
puheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai 
kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, pu 
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestyk 
set ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

7§. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheen
johtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§. Tilikausi ja tilintarkastus 

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.  



Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme 
viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa 
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen 
kevätkokousta hallitukselle. 

9§. Yhdistyksen kokoukset 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Seuran kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous marras
joulukuussa, hallituksen määräämänä päivänä. 

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

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä 
päivänä tammi-toukokuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa 
(1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityi 
sesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidet
tävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pi 
tämisestä on esitetty hallitukselle. 

Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.  

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin mää 
rätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänis
tä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 

10§. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen  on  kutsuttava  seuran  kokoukset  koolle  vähintään
seitsemän  vuorokautta  ennen  kokousta  jäsenille  postitse  tai
sähköpostilla  lähetetyillä  kirjeillä  jäsenen  ilmoittamaan
osoitteeseen tai lehti-ilmoituksella. 

11§. Varsinaiset kokoukset 

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöy 
täkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkasta 
jien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuva 
pauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvol 
lisille 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.



Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöy 
täkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 
sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle ka 
lenterivuodelle 

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  

7. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
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 toiminnantarkastajan 
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastajaa.
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai 
syyskokouksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava 
siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12§. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä yh
distyksen  kokouksessa  vähintään  kolmen  neljäsosan  (3/4)
enemmistöllä  annetuista  äänistä.  Kokouskutsussa  on  mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edis
tämiseen kohdan 2§ mukaan, purkamisesta päättävän kokouksen määrää 
mällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat sa
maan tarkoitukseen.


