
POHJOIS-HÄMEEN AMPUJAT ry:n

PISTOOLI- JA KIVÄÄRIKERHON TOIMINTASÄÄNNÖT

Nämä tiettävästi ensimmäiset kirjalliset P-HA ry:n PK-kerhon säännöt on hyväksytty PK-kerhon 
syyskokouksessa 29.10.2015 ja päätös on vahvistettu P-HA ry:n syyskokouksessa 30.11.2015.

1 § Kerhon nimi on Pohjois-Hämeen Ampujat ry:n Pistooli- ja kiväärikerho.

2 § Pohjois-Hämeen Ampujat ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä emoseura.

Pistooli- ja kiväärikerhosta käytetään näissä säännöissä nimitystä PK-kerho.

3 § PK-kerhon tarkoituksena on yhdistää emoseuran kivääri- ja pistooliampujia, herättää ja pitää 
vireillä ampumaharrastusta mainituilla aseilla, kohottaa jäsentensä ampumataitoa sekä hankkia 
lisää aktiivisia jäseniä.

4 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi PK-kerho ylläpitää emoseuran sille hallinnoitaviksi luovuttamia 
ampumaratoja, antaa jäsenilleen mahdollisuuden harjaantua ampuma-aseiden hoitoon ja 
käsittelyyn, sekä ampumataidon oppimiseen ja kehittämiseen, auttaa jäseniään ampuma-aseiden ja
-tarpeiden hankinnassa sekä järjestää jäsenilleen ampumaurheilu- ja muita liikunnallisia 
harjoituksia, koulutustilaisuuksia ja kilpailuja.

Varoja toimintansa tukemiseksi on PK-kerholla oikeus hankkia kaikilla lain sallimilla keinoilla.

5 § Emoseuran alaisena kerhona PK-kerho noudattaa emoseuran sääntöjä.

6 § PK-kerhon jäseniksi katsotaan kaikki emoseuran jäsenet, jotka ovat maksaneet PK-kerhon 
vuotuisen ratamaksun.

7 § PK-kerho ylläpitää luetteloa jäsenistään yhteystietoineen.

8 § PK-kerhon jäsenyys on kulloinkin voimassa vuotuisen ratamaksun suorittamisesta aina 
seuraavan vuotuisen ratamaksun eräpäivään asti. 

9 § Kesken jäsenyyskauden on PK-kerhosta mahdollista erota emoseurasta eroamalla. Ero PK-
kerhosta katsotaan tapahtuneeksi samalla, kun ero emoseurasta on astunut voimaan.

Jäsen, joka on emoseurasta eronnut tai erotettu, on menettänyt kaiken oikeutensa PK-kerhon 
omaisuuteen eikä hänellä ole oikeutta vaatia takaisin PK-kerholle suorittamiaan maksuja, 
lukuunottamatta esim. avainten palauttamiseen liittyvää avainpanttimaksun palauttamista.

10 § PK-kerhon jäsenet ovat velvollisia tarvittaessa osallistumaan PK-kerhon järjestämiin talkoisiin 
kilpailujen toimitsijana tai ampumaratojen ylläpitämiseksi.

Talkoisiin osallistumisista on PK-kerhon toimesta pidettävä kirjaa.



11 § PK-kerhon johtoryhmän tehtävänä on päättää jäsenen ampumaratojen käyttöoikeuden 
rajoittamisesta, jos hän laiminlyö jatkuvasti talkoovelvoitteensa suorittamisen taikka muulla 
tavalla vahingoittaa PK-kerhon toimintaa ja johtoryhmä katsoo kurinpitämisen tarpeelliseksi.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on hänelle 
todistajan läsnäollessa kerrottu. Päätöksestä saa valittaa emoseuran hallitukselle.

PK-kerhon johtoryhmä voi halutessaan pyytää emoseuran hallitusta pitämään kuria jäsenilleen.

12 § PK-kerhon kaikkien ratamaksujen suuruudesta päättää PK-kerhon syyskokous vuosittain.

Erityisen talkooaktiivisuuden tai mainosten hankkimisen perusteella myönnettävistä 
kompensaatioista päättää PK-kerhon syyskokous myös vuosittain.

13 § PK-kerhon toimintaa johtaa johtoryhmä. Siihen PK-kerhon syyskokous valitsee vuodeksi 
kerrallaan puheenjohtajan, jota voidaan kutsua myös PK-kerhon puheenjohtajaksi, ja hänen 
lisäkseen vuodeksi kerrallaan neljästä kahdeksaan jäsentä. Puheenjohtajaksi tai johtoryhmän 
jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.

Johtoryhmä valitsee keskuudestaan tarpeellisiksi huomaamiaan virkailijoita.

Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, tai jos puolet johtoryhmän jäsenistä kirjallisesti 
sitä vaatii.

Johtoryhmän kokouksissa toimii puheenjohtajana PK-kerhon puheenjohtaja.

Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kaikki sen jäsenet ovat kutsutut kokoukseen ja puheenjohtaja 
sekä vähintään puolet varsinaisista jäsenistä ovat saapuvilla.

Johtoryhmän käsiteltävät asiat ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee vaaleissa arpa; muissa äänestyksissä voittaa se mielipide, jota kokouksen 
puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Äänestykset tapahtuvat avoimesti, jollei kukaan vaadi 
suljettua äänestystä.

Johtoryhmän tehtävinä ovat:

1. Pitää jäsenrekisteriä.

2. Johtaa ja valvoa PK-kerhon toimintaa.

3. Hoitaa PK-kerhon taloutta sekä vastata ja huolehtia varojen hoidosta.

4. Valmistella PK-kerhon kokoukselle esitettävät asiat ja kutsua jäsenet kokouksiin.

5. Laatia ja esittää PK-kerhon syyskokoukselle ja emoseuran syyskokoukselle 
hyväksyttäviksi toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi.

6. Laatia ja esittää PK-kerhon toimintakertomus PK-kerhon kevätkokoukselle ja emoseuran 
vuosikokoukselle.

7. Esittää PK-kerhon tilinpäätös ja toiminnantarkastajan siitä ja PK-kerhon hallinnosta 
antama tarkastuskertomus PK-kerhon kevätkokoukselle ja emoseuran vuosikokoukselle.

8. Panna täytäntöön PK-kerhon kokousten päätökset.



9. Toimittaa PK-kerhon jäsenille tarpeelliset tiedot.

10. Määritellä ja hyväksyä ampumakilpailut, jotka otetaan PK-kerhon kilpailuohjelmaan.

11. Päättää jäsenen ampumaratojen käyttöoikeuden rajoittamisesta kurinpitotoimena tai 
pyytää emoseuran hallitusta pitämään kuria.

12. Esittää emoseuran ansiomerkkien myöntämistä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien 
esittämistä.

13. Nimetä avukseen tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat valmistelemaan edellä mainittuja 
asioita.

14. Hoitaa muut esille tulevat asiat ja ryhtyä kaikkiin PK-kerhon edun kulloinkin 
edellyttämiin toimenpiteisiin.

Emoseuran hallitus voi halutessaan käsitellä PK-kerhon johtoryhmän päättämiä asioita.

14 § Päätösvalta PK-kerhon asioissa on sen kokouksella. Varsinaisia kokouksia ovat syyskokous, joka
pidetään syksyllä, ja kevätkokous, joka pidetään keväällä. Kumpikin pidetään ennen emoseuran 
varsinaista kokousta. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtoryhmä.

PK-kerhon kutsuu kokoukseen johtoryhmä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta ilma-
aseradalla ja kerhon nettisivuilla julkaistavassa kutsussa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
määräämien asioiden lisäksi kokouksessa esille tulevat asiat.

Kokouksen avaa PK-kerhon puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen valtuuttamansa 
henkilö.

PK-kerhon kokouksissa on jokaisella vuotuisen PK-kerhon ratamaksun maksaneella 15 vuotta 
täyttäneellä emoseuran jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

PK-kerhon kokouksissa asiat ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä, ellei näissä 
säännöissä ole jonkin asian ratkaisemiseksi toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
vaaleissa arpa; muissa äänestyksissä voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa 
kannattavansa. Äänestykset tapahtuvat avoimesti, jollei kukaan vaadi suljettua äänestystä.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) ääntenlaskijat.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

6. Vahvistetaan ratamaksujen suuruus.



7. Valitaan seuraavaksi vuodeksi täysivaltaisten, 18 vuotta täyttäneiden jäsenten keskuudesta
johtoryhmän puheenjohtaja, jota myös PK-kerhon puheenjohtajaksi kutsutaan ja joka 
vakiintuneen käytännön mukaan edustaa PK-kerhoa emoseuran hallituksessa.

8. Valitaan neljästä kahdeksaan johtoryhmän jäsentä 15 vuotta täyttäneistä PK-kerhon 
jäsenistä seuraavaksi vuodeksi.

9. Valitaan ehdokkaat muiksi PK-kerhon edustajiksi emoseuran hallitukseen.

10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varahenkilö seuraavaksi vuodeksi.

11. Käsitellään johtoryhmän esittämät tai jäsenten tämän pykälän mukaisesti vireille panemat 
muut asiat.

12. Kokouksen päättäminen.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) ääntenlaskijat.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

5. Esitetään vahvistettavaksi johtoryhmän laatima toiminta- ja tilikertomus.

6. Esitetään toiminnantarkastajan lausunto.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden asianomaisille 
myöntämisen esittämisestä emoseuran kevätkokoukselle.

8. Käsitellään johtoryhmän esittämät tai jäsenten tämän pykälän mukaisesti vireille panemat 
asiat.

9. Kokouksen päättäminen.

Ylimääräisen kokouksen kulku:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) ääntenlaskijat.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.



5. Käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on kokouksen käsiteltäviksi mainittu.

6. Kokouksen päättäminen.

Asiat, jotka PK-kerhon jäsenet haluavat PK-kerhon varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on 
esitettävä kirjallisesti johtoryhmälle syyskokouksen osalta ennen syyskuun 1. päivää ja 
kevätkokouksen osalta ennen helmikuun 1. päivää.

PK-kerhon ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtoryhmä katsoo sen tarpeelliseksi tai 
kun vähintään yksi kymmenesosa PK-kerhon äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt siitä 
johtoryhmälle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, 
jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koolle kutsumiseen. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen 
tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaiseen kokoukseen.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenet ovat
edellä mainituin tavoin tehneet esityksen.

15 § PK-kerhon toiminta- ja tilivuosi on sama kuin emoseuralla. Emoseuran tilinpito- ja 
-tarkastuskäytännöt saattavat ensisijaisuutensa vuoksi aiheuttaa reunaehtoja PK-kerhon 
toiminnantarkastukseen. 

Toiminnantarkastajalle pitää kuitenkin järjestää riittävä mahdollisuus tutustua PK-kerhon 
talousmateriaaleihin, mukaanlukien yhteenveto merkittävistä toimenpiteistä kuluneen tilivuoden 
aikana. Toiminnantarkastajalle on annettava myös se muu aineisto, jonka hän PK-kerhon tilien ja 
hallinnon tarkastamiseksi katsoo tarpeelliseksi saada tutkittavakseen.

Toiminnantarkastajan on toimitettava tarkastuskertomuksensa johtoryhmälle viimeistään kaksi 
viikkoa ennen PK-kerhon kevätkokousta.

16 § PK-kerhon nimen kirjoittaa PK-kerhon puheenjohtaja tai johtoryhmän siihen määräämä henkilö.

17 § PK-kerhon, johtoryhmän ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. PK-kerhon 
kokousten pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen 
tarkastajien tarkastettava. Johtoryhmän ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa 
kokouksessa.

18 § Toimintansa tehostamiseksi PK-kerhon kokous voi näiden ja emoseuran sääntöjen puitteissa 
vahvistaa noudatettaviksi PK-kerhon sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä.

19 § Näiden sääntöjen muutosta koskeva päätös on vahvistettava emoseuran kokouksessa.

20 § PK-kerhon purkamista koskeva päätös on tehtävä emoseuran kokouksessa.

21 § Kun PK-kerho on päätetty purkaa, on sen hallinnassa ollut omaisuus emoseuran hallinnassa.

22 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan emoseuran sääntöjen määräyksiä.
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