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Päivittänyt PP E-P respiirin palaverin mukaiseksi 3.12.20 

 
 SUUPOHJAN   
 RESERVILÄISET  
 ry:n  
 
 SÄÄNNÖT 
 
 

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 
 

  1 § 
 

Yhdistyksen nimi on Suupohjan Reserviläiset ry, ruotiksi Syd-Österbottens Re-

servister rf ja sen kotipaikka on Kristiinankaupunki. 

 
Yhdistyksen toiminta-alueena on Suupohjan seutu. 

 
Yhdistys voi kuulua jäsenenä eri maanpuolustusta-, liikuntaa tai ampumaurhei-

lua harjoittaviin tai tukeviin yhdistyksiin tai liittoihin. 

 
Tarkoitus ja toiminta 

 
2 § 

 
Yhdistyksen tehtävänä on: 

 
       - toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistä-

vää toimintaa tukien 
   

       - kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten 
maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-
alueella  

 
- ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista 
 maanpuolustuskoulutustoimintaa. 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 
       - ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa 

mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hy-
väksi 

 
       - järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, erilais-

ta kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolus-
tuskoulutusta ja muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa 
toimintaa 

 
- Harjoittaa ampumaurheilua 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista 
taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteut-
tamiseen. 
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3 § 

 
Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä 
omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.  

 
Jäsenyyttä koskevat määräykset 

 
4 § 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi- tai koejäseneksi voi anoa varusmiespalveluksen tai 
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanut hyvämaineinen henkilö, joka 
kuuluu tai on kuulunut reserviin ja jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hy-
väksyy. Jäseneksi voi päästä myös muu hyvämaineinen henkilö erityisestä 
syystä johtokunnan harkinnalla. 

 
Yhdistykseen voi päästä kannatusjäsenenä myös henkilö tai oikeuskelpoinen 
yhteisö, jonka johtokunta sellaiseksi hyväksyy. Kannatusjäsenillä ei ole äänioi-
keutta yhdistyksen kokouksissa.  

 
Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka 
aikana hän on johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai kokoukses-
sa yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan. 
 
Koejäsenyys on määräaikainen ja kestää enintään kaksi vuotta, jonka aikana 
jäsenen anomuksesta johtokunnan on päätettävä varsinaiseksi jäseneksi hy-
väksymisestä tai hylkäämisestä. Koejäsenellä ei ole äänioikeutta.  

 
5 § 

 
Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, joiden 
suuruudet yhdistyksen Vuosi kokous vahvistaa.  
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6 § 
 

Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön voi yhdis-
tyksen kokous johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohta-
jaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdis-
tyksen puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö.  
 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.  

 
7 § 

 
Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai, jonka 
katsotaan toimineen yhdistystä tai sen tarkoitusperiä vastaan, rikkoo seuran 
kokouksen päätöksiä tai sen tekemiä ohjesääntöjä, tai joka on toiminut kunnian 
vastaisesti, voi johtokunta päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdis-
tyksestä. 

 
Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt 
jäsenmaksunsa maksamatta toimintavuoden loppuun mennessä. 
 
Mikäli koejäsen ei ole kahden vuoden määräajan sisällä jättänyt hakemustaan 
varsinaiseen jäsenyyteen käsiteltäväksi, raukeaa kahden vuoden jälkeen jäse-
nyys automaattisesti. 
 
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta 
toimintavuodelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai ir-
taimesta omaisuudesta. 

 
 

8 § 
 

Johtokunta toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Johtokuntaan kuuluu 
puheenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen varsinaista jäsentä. Yhdistyksen vuo-
sikokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan, joka on myös johtokunnan pu-
heenjohtaja. Johtokunnan jäsenet valitaan vuosikokouksessa, puheenjohtaja 
toimintavuodeksi ja jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan siten, että 
vuosittain puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla ar-
van mukaan ja sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa oleva voidaan valita uudes-
taan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.  
 
Johtokunnan jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen, alle 60-vuotias yhdis-
tyksen varsinainen jäsen. 
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9 § 
 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapu-
heenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai vara-
puheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) johtokunnan jäsenistä on läsnä. 

 
Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöl-
lä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy 
henkilövaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Johtokunta voi pitää myös puhelin tvs kokouksia 

 
10 § 

 
Johtokunnan on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolelli-
sesti hoidettava yhdistyksen asioita. Johtokunta edustaa yhdistystä. 
 
 
Johtokunnan tehtävänä on: 
 
1) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja pan-
na kokousten päätökset täytäntöön,  
 
2) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksu-
jen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia seuran tilinpäätös päätty-
neeltä tilivuodelta,  
 
3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä seuran 
tehtävien täyttämiseksi,  
 
4) hyväksyy ja erottaa jäsenet  
 
5) ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja jne. 
 
6) Edustaa yhdistystä ja nimeää edustajat niiden yhdistysten kokouksiin joissa 
yhdistys on jäsenenä, ellei yhdistyksen vuosikokoukseen ole nimeämistä esitet-
ty ja asiasta ole toisin päätetty. 
 
7) tehdä vuokra- ja muut yhdistyksen toimintaa koskevat sopimukset. 
 
8) toimittaa seuran kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yh-
distysrekisteriin merkittäväksi,  
 
9) pitää seuran jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa johtokunnan jäsen-
ten nimet ja osoitteet asianomaisille tahoille, sekä hoitaa seuran kirjeenvaihto ja 
muut juoksevat asiat. 
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Kokoukset 
 

11 § 
 

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka on pidettävä maaliskuun 
loppuun mennessä. 

 
12 § 

 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin 
päättää tai johtokunta siihen katsoo olevan aihetta taikka vähintään yksi kym-
menesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii. 
 
13 § 

 
Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko jaettavassa tiedo-
tuslehdessä, kirjeitse, sähköpostilla yhdistykselle ilmoittamaansa osoitteeseen , 
ilmoittamalla paikallisessa sanomalehdessä, yhdistyksen nettisivuilla, tai muulla 
sähköisellä viestimellä ilmoitettuna. Yleisestä kokouksesta on ilmoitettava vä-
hintään neljätoista (14) vuorokautta ja muista kokouksista vähintään viisi (5) 
vuorokautta ennen kokousta. 
 
14 § 

 
Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöl-
lä, jollei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni. Milloin joku jäsenistä sitä vaatii henkilövalintojen ollessa 
kyseessä, toimitetaan vaali suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan, rat-
kaisee arpa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan ei ole 
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.  
 
Yhdistyksen kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla 
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15 § 
 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja 
  pöytäkirjantarkastajat. 

 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  

 
4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset. 
 
5. Esitetään tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto, vah-

vistetaan tilinpäätös ja päätetään johtokunnalle myönnettävästä 
vastuuvapaudesta.  

 
6. Vahvistetaan toimintavuoden toimintasuunnitelma.  

 
7. Vahvistetaan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruudet. 

 
8. Vahvistetaan toimintavuoden talousarvio. 

 
9. Valitaan toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö. Mikäli yh-

distykselle on lain mukaan valittava auktorisoitu tilintarkastaja, vali-
taan yksi tilintarkastaja ja yksi varahenkilö. 

 
10. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä sääntöjen 8 §:n mää-

räämissä rajoissa. 
 

11. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi. 

 
12. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle. 

 
13. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten vähintään seit-

semän (7) vuorokautta ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti 
ilmoittamat asiat. 

 
Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus tai toiminnantarkastus 

 
17 § 

 
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hal-
lintoa koskevat asiakirjat on toimitettava toiminnan -tai tilintarkastajalle vähin-
tään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta, joiden tulee antaa tarkastuskerto-
muksensa johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. 
Tarkastusta varten on varattava vähintään seitsemän (7) vuorokautta.  
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Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 
18 § 

 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Virallinen 
nimenkirjoittaja voi erityisestä syystä valtakirjalla valtuuttaa myös muun henki-
lön, esimerkiksi rahastonhoitajan, nimenkirjoittajaksi valtakirjaan yksilöidyssä 
yksittäistapauksessa, mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat estyneitä 
asiaa hoitamaan.  

 
Sääntöjen muuttaminen 

 
19 § 

 
Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja 
asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme 
neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. 

 
 
 

Yhdistyksen purkaminen 
 

20 § 
 

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kol-
me neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on 
vahvistettava seuraavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdis-
tyksen kokouksessa samanlaisella (3/4) ääntenenemmistöllä.  

 
21 § 

 
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Nuo-
riso tai maanpuolustustyön tukemiseen. 

 
22 § 

 
Saavutetut jäsenoikeuden säilyvät. 
 
23 § 
 
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty 


