KYMENLAAKSON SOTAVETERAANIPIIRI RY

SÄÄNNÖT 2007

1§
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan
piiriksi. Piirin kotipaikka on Kouvola.
Tarkoitus ja toteuttaminen
2§
Tarkoitus
Piirin tarkoituksena on Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n (jäljempänä liitto) piirinä toimialueellaan, jonka
liiton hallitus vahvistaa, valvoa ja edistää Suomen sotien 1939—1945 veteraanien yhteiskunnallisia
etuja, toimia erityisesti veteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä toimeentuloturvan ja sosiaalisen
huollon kehittämiseksi, asunto-olojen parantamiseksi ja kuntoutuksen edistämiseksi, edistää
veteraaniperinteen keruuta, tallentamista ja ylläpitämistä sekä ylläpitää veteraanien keskuudessa
yhteenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä.
Sotaveteraanilla tarkoitetaan säännöissä piirin jäsenyhdistyksen jäsentä, joka palvelukseen kutsuttuna,
määrättynä tai vapaaehtoisena on osallistunut vuosina 1939—1945 käytyihin Suomen sotiin.
3§
Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri toimialueellaan
1. toimii jäsenyhdistyksiä ja liittoa yhdistävänä yhteisönä;
2. tukee, kehittää ja ohjaa jäsenyhdistysten toimintaa ja yhteistyötä sekä yhteistoimin jäsenyhdistysten
kanssa
3. seuraa sotaveteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä elinoloja, tekee aloitteita ja ryhtyy toimiin
heidän elinolojensa turvaamiseksi ja kehittämiseksi sekä edistää toimeentuloturvaa, kuntoutusta,
kuntoliikuntaa, virkistystoimintaa, terveydenhuoltoa, asumisoloja, kotipalveluiden saamista,
tarpeellisten maksuhelpotusten, tukitoimien ja muiden erityisetujen saamista erityisesti
rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen ja leskilleen;
4. edistää hengellistä toimintaa;
5. pyrkii saamaan kansalaisia sekä yhteisöjä ja säätiöitä tukemaan sotaveteraanien huoltoa ja
sotaveteraaniyhteisöjen toimintaa;
6. harjoittaa neuvonta- ja tiedotustoimintaa sekä
7. on yhteistoiminnassa piirin tarkoitusperiä edistävien julkisten ja yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden
sekä viranomaisten kanssa.
Piiri ei osallistu puoluepoliittiseen eikä sotilaalliseen toimintaan.
Piiri voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä sekä
juhla- ja huvitilaisuuksia, harjoittaa kustannus-, julkaisu-, jäsenpalvelu- ja muistoesineiden
myyntitoimintaa, perustaa rahastoja ja säätiöitä, hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ylläpitää veteraaneja
palvelevia laitoksia sekä osallistua piirin tarkoitusperiä edistävien yhdistysten ja säätiöiden toimintaan.
Jäsenyys
4§
Jäsenet
Piirin jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä.

Piirin varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä piirin alueella toimiva sotaveteraanien, heidän
puolisoidensa, leskiensä ja kannattajajäsentensä muodostama rekisteröity yhdistys, jonka liiton hallitus
hyväksyy liiton jäseneksi. Näitä yhdistyksiä kutsutaan säännöissä jäsenyhdistyksiksi. Niiden lukumäärän
ja toimialueet määrää piirin hallitus.
Varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä päättää piirin hallitus hakemuksesta, johon on liitettävä hakijan
säännöt.
Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä rekisteröidyn yhteisön, säätiön ja yksityisen henkilön, joka
haluaa tukea piirin toimintaa ja hyväksyy se tarkoitusperät.
Kunniajäseneksi piirikokous voi hallituksen esityksestä kutsua piirin päämäärien hyväksi erityisen
ansiokkaasti toimineen henkilön. Tällaisen henkilön, joka on pitkään toiminut piirin puheenjohtajana,
piirikokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
5§
Piiristä eroaminen
Jäsen voi erota piiristä ilmoitettuaan siitä kuukautta aikaisemmin yhdistyslaissa määrätyllä tavalla.
Eroavan jäsenen on suoritettava piirille ennen jäsenyyden lakkaamista erääntyneet maksut sekä maksut,
joihin se on erikseen määrätyksi ajaksi sitoutunut.
6§
Piiristä erottaminen
Piirikokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, jos jäsen
1) on jättänyt täyttämättä velvollisuudet, joihin tämä on piirin jäseneksi liittymällä sitoutunut,
2) on menettelyllään piirissä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tahi
3) ei enää täytä laissa tai piirin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallituksen on ilmoitettava erottamisesityksestä sen tarkoittamalle jäsenelle viimeistään kaksi viikkoa
ennen piirikokousta, jossa asia käsitellään.
7§
Jäsenen velvollisuudet
Jäsenyhdistyksen on kalenterivuosittain hallituksen määräämänä aikana suoritettava piirille
vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu.
Kannattajajäsenen on hallituksen määräämänä aikana suoritettava piirille hallituksen määräämä
kannatusmaksu.
Kunniajäsenellä ei ole velvollisuutta maksaa jäsenmaksua.
Piirikokous
8§
Kokoukset ja kokouskutsu
Piirin päätösvaltaa käyttää piirikokous.
Vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa.

Ylimääräinen piirikokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, kokous niin päättää tai liiton
hallitus sitä pyytää tahi vähintään kolmasosa jäsenyhdistyksistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta
nimetyn asian käsittelemistä varten.
Piirikokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.
Kutsu piirin vuosikokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta
kirjeitse.
Kutsu ylimääräiseen piirikokoukseen on toimitettava perille samalla tavoin ja samassa ajassa viipymättä
kokouspyynnön tai -vaatimuksen esittämisestä.
9§
Kokousedustajat ja muut osallistujat
Piirikokoukseen kukin jäsenyhdistys on oikeutettu valitsemaan yhden edustajan
Yhdistyksellä on kokouksessa yksi ääni ja sen lisäksi yksi ääni kutakin jäsenmääränsä alkavaa sataa
jäsentä kohden, kuitenkin enintään viisi ääntä. Jäsenmäärää laskettaessa otetaan huomioon jäsenet,

jotka yhdistys on ilmoittanut liiton pitämään jäsenrekisteriin edellisen vuoden lopussa.
Piirin ja jäsenyhdistysten muilla jäsenillä sekä hallituksen jäsenillä on kokouksessa puheoikeus.

Jäsenyhdistys voi oikeuttaa toisen jäsenyhdistyksen edustajan käyttämään
äänioikeuttaan.
10 §
Vuosikokous
Vuosikokouksessa
esitetään
1. hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta;
2. piirin tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta;
3. tilintarkastajien tilinpäätöksestä ja hallinnosta antama lausunto sekä hallituksen sen johdosta ehkä
antama selitys;
päätetään
4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
6. hallituksen ehdotuksesta toimintasuunnitelmaksi alkaneelle toimintavuodelle;
7. hallituksen ehdotuksesta talousarvioksi alkaneelle toimintavuodelle
8. jäsenmaksu suuruus alkaneelle toimintakaudelle
9. hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintavuodeksi
10. hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden sekä matka- ja päivärahojen suuruudesta
11. tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta
valitaan
12. hallituksen puheenjohtaja:
13. hallituksen jäsenet (ja varajäsenet) erovuoroisten tilalle; sekä
14. 2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa
käsitellään
15. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §
Jäsenyhdistyksen aloite
Saadakseen piirikokouksen käsiteltäväksi asialuettelon kohdassa 15 tarkoitetun asian jäsenyhdistyksen
on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään tammikuussa.
12 §
Hallitus
Hallituksen tehtävänä on johtaa piirin toimintaa, hoitaa sen asioita, omaisuutta ja taloutta sekä edustaa
piiriä.
Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja, joka samalla on
piirin puheenjohtaja, ja vähintään kuusi ja enintään neljätoista muuta jäsentä
(sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä), jotka piirin vuosikokous valitsee kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Puolet jäsenistä (ja varajäsenistä) on vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä (tai varajäsenistä) on
saapuvilla.
Hallitus asettaa vuosittain jäsenistään alaisuudessaan toimivan työvaliokunnan, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä
Hallitus voi asettaa toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät.
Hallitus valitsee tarpeelliset toimihenkilöt, (kuten toiminnanjohtajan ja taloudenhoitajan).
13 §
Nimenkirjoittajat
Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen varsinaisista
jäsenistään nimeämä henkilö ja piirin toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä.
14 §
Tilinpito
Piirin tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on kulloinkin viimeistään
helmikuussa jätettävä tilintarkastajille. Näiden on annettava lausuntonsa tilinpäätöksestä ja hallinnosta
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
15 §
Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirikokouksessa. Muutokseen tarvitaan vähintään
puolet äänestyksessä annetuista äänistä.

16 §
Piirin purkaminen
Piirin purkamisesta on päätettävä kahdessa piirikokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään
kuukausi. Purkamiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa
äänestyksessä annetuista äänistä.
Piirin purkautuessa sen varat luovutetaan viimeisen piirikokouksen päättämälle piirin tarkoitusperiä
lähellä olevalle rekisteröidylle säätiölle tai yhdistykselle.
17 §
Lain säännökset
Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

