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sähköpostiosoite: sihteeri@jprkilta.fi

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

1 §

Yhdistyksen nimi on Jääkäriprikaatin Kilta ry ja sen kotipaikka on Sodankylän kunta. 
Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomen valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään 
näissä säännöissä nimitystä Kilta.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §

Killan tarkoituksena on maanpuolustushengen vaaliminen, Jääkäriprikaatin ja sen 
täydennysalueen väestön toisiinsa lähentäminen, jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä 
toimiminen, Killan piiriin kuuluvien historiallisten perinteiden ja yhteisten muistojen 
vaaliminen, Jääkäriprikaatissa palvelevien varusmiesten viihtyvyyden edistäminen sekä 
vaikeuksiin joutuneiden sotaveteraanien tukeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kilta kerää perinneaineistoa, julkaisee Kiltaa koske-
via painotuotteita ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia muistoja sekä järjestää 
juhla-, kokous-, esitelmä- keskustelu-, retkeily-, tutustumis- ja muita samantapaisia ti-
laisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi Kilta voi asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, 
elokuva-, ja kustannustoimintaa, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä järjestää 
maksullisia tilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testament-
teja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

3 §
Kilta jatkaa Jääkäripataljoona 1:n – Lapin Jääkäripataljoonan Kilta ry:n toimintaa, joten 
kaikki Jääkäripataljoona 1:n – Lapin Jääkäripataljoonan Kilta ry:n jäsenet säilyttävät 
samankaltaisen jäsenyytensä kuin ennenkin Killassa.

Killan varsinaisiksi jäseneksi pääsee jokainen Jääkäriprikaatissa palvellut tai palvele-
va hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka Killan hallitus jäseneksi hyväksyy ja joka 
sitoutuu suorittamaan vuosikokouksen määräämän joko kertakaikkisen tai vuosittai-
sen jäsenmaksun.

Hallitus voi hyväksyä Killan varsinaiseksi jäseneksi muunkin täysi-ikäisen hyvämainei-
sen Suomen kansalaisen, joka on kiinnostunut Killan toiminnasta ja sitoutuu suoritta-
maan vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Varusmies, joka liittyy Killan varsinaiseksi jäseneksi, on vapaa jäsenmaksusta siltä ku-
lumassa olevalta toimintavuodelta, jolloin liittyminen tapahtuu.

Killan kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai 
oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka sitoutuu suorittamaan vuosikokouksen kannatta-
valle jäsenelle määräämän joko kertakaikkisen tai vuosittaisen jäsenmaksun.
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Killan kunniajäseneksi voidaan vuosikokouksessa hallituksen esityksestä valita hen-
kilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut Killan päämäärien hyväksi. Kunniajäsen on 
vapaa jäsenmaksusta.

Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa epäitsenäisiä, 
rekisteröimättömiä paikallisosastoja jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja Killan tar-
koitusperiä edistämään.

4 §

Jäsenen, joka haluaa erota Killasta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti Killan hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle taikka suullisesti Killan kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapau-
tuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden päättyessä, ellei hallitus esitetyn 
pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo aikaisemmin.

Hallitus voi erottaa Killasta jäsenen, joka toimii vastoin Killan sääntöjä tai muuten toi-
minnallaan vahingoittaa Kiltaa taikka sen työtä ja päämääriä.

Hallitus voi erottaa Killasta jäsenen, joka on kahtena peräkkäisenä vuotena jättänyt 
suorittamatta häneltä kannettavat jäsenmaksut.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös Killan kokouksen tutkittavak-
si. Vaatimus tästä on tehtävä kirjallisesti hallitukselle kolmessakymmenessä (30) vuoro-
kaudessa siitä, kun jäsen on erottamispäätöksestä tiedon saanut. Asia käsitellään seu-
raavassa Killan vuosikokouksessa. 

HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT

5 §

Killan hallitukseen kuuluu vuosikokouksen varsinaisista jäsenistä valitsemat puheen-
johtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa sihteerin, rahas-
tonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
valitaan kahdeksi (2) vuodeksi siten, että heistä puolet on vuosittain ero vuorossa. En-
simmäisen vuoden jälkeinen erovuoro määrätään arvalla, minkä jälkeen erovuoroisuus 
määräytyy vuoron mukaisesti. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

6 §

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa va-
rapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluet-
tuna vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

7 §

Hallituksen tehtävänä on:

1. Johtaa Killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
2. Edustaa Kiltaa, tehdä Killan puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyk-

sen kokoukselle sekä esiintyä Killan puolesta kantajana ja vastaajana.
3. Kutsua Kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
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4. Toimeenpanna Killan kokousten tekemät päätökset.
5. Pitää Killan jäsenluetteloa.
6. Vastata Killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen 

perimisestä.
7. Valita Killalle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä mää-

rätä heidän palkkionsa ja palkkansa tulo- ja menoarvion puitteissa.
8. Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen 3 §:n ja 4 

§:n määräämissä rajoissa.
9. Laatia Killan toiminta- ja tilikertomukset.
10. Laatia ehdotus Killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä
11. Hoitaa muut Kiltaa koskevat asiat.

VALTUUSKUNTA

8 §

Killan hallituksen neuvoa-antavana elimenä ja eri puolilla valtakuntaa asuvien Killan 
jäsenten yhdyssiteenä toimii Killan valtuuskunta. Valtuuskunnan puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja jäsenet valitsee Killan vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Valtuus-
kuntaan tulee kuulua päällystöä, alipäällystöä ja miehistöä.

Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 30 ja enintään 50 Killan kunniajäsentä, varsinaista 
jäsentä tai kannattavaa jäsentä. 

Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kerran vuodessa.
Valtuuskunnan jäsenten on toimittava alueillaan Killan jäsenten yhdysmiehinä.

KOKOUKSET

9 §

Killan vuosikokous pidetään maaliskuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi (2) sihteeriä, kaksi (2) pöytäkirjan tarkas-

tajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hal-

litukselle ja muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo - ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suu-

ruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli Killan jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tammikuun 15. päivään mennessä. Asiasta, 
joka liittyy erottamiseen, on määrätty sääntöjen 4 §:ssä.
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10 §
Muita Killan kokouksia pidetään tarpeen mukaan hallituksen kutsusta tai milloin vähin-
tään 1/5 jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

11 §

Killan kutsuu kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään yhdessä yhdis-
tyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai henkilökohtaisella kirjeellä. 
Ilmoituksen julkaiseminen tai kirjeen postittaminen on tehtävä vähintään kaksikym-
mentä (20) päivää ennen kokousta.

12 §

Killan kokouksissa on äänioikeus paikalla olevilla kunniajäsenillä ja varsinaisilla jäsenillä. 
Kullakin on yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinker-
taisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta 
muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

Kannattavalla jäsenellä on Killan kokouksessa puhevalta.

YHDISTYKSEN TILIT JA NIMEN KIRJOITTAMINEN

13 §

Killan tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat 
on ennen helmikuun 1. päivää jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastus-
kertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

14 §

Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai toinen 
heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KILLAN PURKAMINEN

15 §

Päätöksiin, mitkä tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 
3/4 Killan vuosikokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ja on päätös vahvistet-
tava toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin 
äänten enemmistöin. Sääntöjen muuttamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille 
tiedotettava.

16 §

Päätökseen, mikä tarkoittaa Killan purkamista, vaaditaan vähintään 3/4 Killan vuosikoko-
uksessa äänestyksessä annetuista äänistä ja on päätös vahvistettava toisessa aikaisintaan 
kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin äänten enemmistöin. Killan 
purkamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.
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17 §
Jos Kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus siirtyy Suomen Reserviup-
seeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:lle, Reservin Aliupseerien Liitto – 
Reservunderofficersförbundet ry:lle ja Sotainvalidien Veljesliitto – Krigsinvalidernas 
Brödrarförbund ry:lle, jaettuna tasan kullekin tai ellei sanottuja järjestöjä tuolloin ole 
olemassa Killan kokouksen päättämällä tavalla näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen 
tarkoitusperien hyväksi käytettäväksi.

18 §

Tällä sääntömuutoksella ei vähennetä aikaisempien sääntöjen perusteella jo saavutet-
tuja jäsenoikeuksia.

 *******************************************************************************************

Nämä säännöt on hyväksytty Oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimistossa 26.04.1985 
rekisterinumerolla 141.723.
Nimihistoria:

Alkuperäinen nimi: Jääkäripataljoonan 1:n Kilta ry, rekn:o 84150, nimenmuutos: Jää-
käripataljoonan 1:n – Lapin Jääkäripataljoonan Kilta ry, rekn:o 99094

Kokouksessa palkittiin hopeisella Kilta ristillä entiset puheenjohtajat Raimo Sevón ja 
Pasi Virta sekä Keski-Pohjanmaan osaston sihteeri Seppo Yli-Norppa. Mitalit luovuttivat 
Killan puheenjohtaja professori Tauno Turunen ja valtuuskunnan puheenjohtaja eversti 
Mauri Koskela.

Eturivissä istumassa (toinen oik.) Killan 88-vuotias järjestyksessään toinen 
puheenjohtaja everstiluutnantti Leo Wanamo Turusta. 


