
POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINNEKILTA ry.
SÄÄNNÖT

l.§ Yhdistyksen nimi ja toimipaikka
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Prikaatin Perinnekilta ry . ja kotipaikka on JOENSUU. 
Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomen valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään 
näissä säännöissä nimitystä Kilta. Se jatkaa Karjalan Jääkäripataljoonan Kilta ry:n ja Pohjois-
Karjalan Prikaatin Kilta ry:n toimintaa.

2.§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Killan tarkoituksena on maanpuolustushengen vaaliminen, Killan piiriin kuuluvien historiallisten 
perinteiden ja yhteisten muistojen vaaliminen sekä pohjoiskarjalaisten sotaveteraanien ja heidän 
perheittensä sekä kiltaveljien ja -sisarten tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kilta kerää 
perinneaineistoa, julkaisee Kiltaa koskevia painotuotteita ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia 
muistoja sekä järjestää erilaisia tilaisuuksia, retkiä sekä tutustumiskäyntejä. Toimintansa 
rahoittamiseksi Kilta voi asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa liiketoimintaa, hankkia varoja 
järjestämällä arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia tilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa 
lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3.§ Jäsenet
Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen. 
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 
haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa.

Killan hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet. 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä killan kokouksessa 
kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut killan toimintaa.

4.§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
taikka ilmoittamalla erosta killan kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 
tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut. 

Hallitus voi erottaa jäsenen killasta myös, jos hän on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja 
jäsenyyden ehtoja.

5.§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajat ja 
kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6.§ Hallitus
Killan hallitus valitaan varsinaisessa Killan kokouksessa. Siihen kuluu vuodeksi kerrallaan valittu 
puheenjohtaja ja neljästä - kuuteen kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet eroaa 
vuosittain, ensi kerran arvan perusteella. Lisäksi hallitukseen kutsutaan JR9 perinneosasto ja 
puolustusvoimien aluetoimiston tai vastaavan toimielimen edustaja. Erovuorossa olevat jäsenet 
voidaan valita uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Muut tarpeelliset toimikunnat ja 
toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun hallituksen jäsen sitä 
haluaa.Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet 
jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enem-
mistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.



7.§ Hallituksen tehtävät
1. johtaa Killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi
2. edustaa Kiltaa, tehdä Killan puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu 

Killan kokouksille, sekä esiintyä Killan puolesta kantajana tai vastaajana
3. kutsua Kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
4. toimeenpanna Killan kokousten tekemät päätökset
5. vastata Killan liiketoimista, rahavarojen ja muun omaisuuden 

hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä
6. valita Killalle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja 

toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkansa 
tulo- ja menoarvion rajoissa

7. päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta 
sääntöjen 4.§:n määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa

8. laatia Killan toimintakertomus sekä tilinpäätös
9. laatia ehdotus Killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
10. hoitaa muut Kiltaa koskevat asiat

8.§ Killan kokoukset
Varsinaisia Killan kokouksia pidetään vuosittain yksi, vuosikokous viimeistään 
huhtikuussa. 

Yl imäärä inen  Killan kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous päättää tai 
jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 Killan äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta jonkin asian käsittelyä varten pyytää.
Kutsu varsinaiseen sekä ylimääräiseen Killan kokoukseen annetaan ilmoittamalla 
kokouksesta Joensuussa ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) päivää 
ennen kokousta.

9.§ Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään:

1. hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta
2. tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien toimittamastaan tarkastuksesta antama lausunto
3. hallituksen antama selitys toiminnantarkastajien mahdollisesti tekemiin muistutuksiin
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun 

taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
6. hallituksen seuraavalle toimintavuodelle laatiman toimintasuunnitelman vahvistamisesta
7. hallituksen seuraavalle toimintavuodelle laatiman tulo- ja menoarvion vahvistamisesta sekä  

jäsenmaksujen suuruudesta ja perimisestä
8. valitaan Killan puheenjohtaja seuraavalle toimintavuodelle
9. vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä
10. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
11. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille kaksi varamiestä tarkastamaan 

seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
12. päätetään kokousten ja ilmoitusten julkistamistavasta
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jos Killan jäsen tahtoo esittää jonkin asian Killan kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä 
kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

10.§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Killan tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain ja tilinpäätöksen tulee olla valmiina 
helmikuun loppuun mennessä ja toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa maaliskuun 
loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien mahdollisesti tekemiin muistutuksiin hallitus tekee 
kirjallisen selityksen.

11.§ Killan nimen kirjoittaminen



Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi 
yhdessä.
Juoksevien asioiden hoitoa varten voi hallitus valita yhden tai useamman henkilön kirjoittamaan 
Killan nimen siitä erikseen lähemmin määrätyllä tavalla.

12.§ Sääntöjen muuttaminen  

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 Killan 
kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisehdotus on 
kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.

13.§ Killan purkaminen
Päätökseen, mikä tarkoittaa Killan purkamista, vaaditaan vähintään 3/4 Killan kokouksessa 
äänestyksessä annetuista äänistä ja on päätös vahvistettava toisessa aikaisintaan kuukauden 
kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin äänten enemmistöin. 
Killan purkamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.

Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan Pohjois-Karjalan 
aluetoimistolle vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi.


