
SÄÄNTÖLUONNOS

PÄIJÄT-HÄMEEN VIESTIKILTA ry 4.3.2017

Yhdistyksen nimi: Päijät-Hämeen Viestikilta ry 
Kotipaikka: Lahti 

Nimi ja kotipaikka
1 § 

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on 
Lahden kaupunki. 

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. 

Tarkoitus ja toiminta
2 §

Killan tarkoituksena on yhdistää viestialan toimijoita, lisätä jäsentensä ja 
kansalaisten maanpuolustustahtoa, tukea ja edistää jäsentensä 
poikkeustilanteisiin varautumiseen liittyvää ja maanpuolustustyötä tukevaa 
toimintaa sekä vaalia viestialan historiallisia perinteitä.

Kilta toimii jäsentensä yhdyssiteenä ylläpitäen ja kehittäen yhteistyötä sekä 
koti- että ulkomailla myös muiden viesti-, radio- ja maanpuolustus-
järjestöjen kanssa sekä eri julkisyhteisöiden ja viranomaisten kanssa.

Kilta pyrkii ulottamaan toimintansa mahdollisimman laajoihin 
kansalaispiireihin.

3 § 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-,
koulutus-, keskustelu-, liikunta- ja tutustumistilaisuuksia sekä harjoittaa 
näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä harrastaa radioamatööri- tai muuta 
radiotoimintaa sekä kerätä ja järjestää perinneaineistoa ja osallistua 
museotoiminnan tukemiseen sekä osallistua tai järjestää muuta 
maanpuolustukseen tai poikkeustilanteisiin valmentavaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi harjoittaa kustannus- ja koulutus-
toimintaa, maksullisia huvi- ja juhlatilaisuuksia sekä asianmukaiset luvat 
saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä. Kilta voi vastaanottaa 
lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista 
kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 § 
Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen killan tarkoituksen 
hyväksyvä henkilö, jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy. Kannattavaksi 
jäseneksi voi killan hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa 
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavalla jäsenellä on killan
kokouksessa puhe  ja esityksenteko oikeus, mutta ei äänioikeutta.‐ ‐
Killan vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua killan 
kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi sen tarkoitusperiä huomattavalla 
tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajalla tai -jäsenellä ei ole 
jäsenmaksuvelvollisuutta. 



5 §
Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta killan kokouksessa 
pöytäkirjaan merkittäväksi. Killan hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii 
vastoin killan sääntöjä, muutoin toiminnallaan vahingoittaa kiltaa tai jättää 
jäsenmaksunsa suorittamatta. 

Killan toimielimet 
6 § 

Killan päättävänä elimenä on killan kokous ja toimeenpanevana killan 
hallitus. 

Killan hallitus 
7 §

Killan toimintaa johtaa killan hallitus. Hallitukseen kuuluvat kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja sekä kahdesta (2) kahdeksaan 
(8) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa, 
ensimmäisellä kerralla kokouksessa sopien. Mikäli hallituksen jäsen eroaa 
kesken toimikautensa, valitaan seuraavassa hallituksen jäsenten vaalissa 
uusi jäsen eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee muut 
tarpeelliset toimihenkilöt sekä kutsuu toimikunnat.

8 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 
sitä kirjallisesti ilmoittamiensa asioiden käsittelyä varten vaatii. Kokous on 
pidettävä tällöin viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua 
vaatimuksen esittämisestä. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Kokoukseen voi osallistua 
myös luotettavasti todennetun tietoliikenneyhteyden välityksellä. 

Yksittäisiä pikaisia asioita voidaan käsitellä sähköpostikyselyllä, jossa kaikki 
lähettävät vastauksensa kaikille hallituksen jäsenille. Puheenjohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tekee päätöksen vastausten 
perusteella. Sihteeri laatii vastauksista ja päätöksestä pöytäkirjan jonka 
seuraava varsinainen hallituksen kokous varmentaa. 

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 

9 § 
Hallituksen tehtävänä on

1) johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi;
2) edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia sekä esiintyä 
killan puolesta kantajana ja vastaajana; 
3) kutsua koolle killan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät 
asiat; 
4) toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset; 
5) vastata killan varojen hoitamisesta; 
6) valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä 
heidän palkkionsa tai palkkansa talousarvion rajoissa; 
7) päättää killan jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä 



erottamisesta;
8) laatia killan toiminta- ja tilikertomukset 
9) laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
10) hoitaa muut kiltaa koskevat asiat. 

Killan kokoukset 
10 § 

Killan ylintä päätösvaltaa käyttää killan kokous. Varsinainen killan kokous 
järjestetään huhtikuun loppuun mennessä. Killan kutsuu kokoukseen killan 
hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta 
joko kirjallisella kutsulla, sähköpostilla tai killan toiminta-alueella 
ilmestyvässä sanomalehdessä. Killan perustava kokous katsotaan myös 
killan kokoukseksi.

Killan kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 
arpa. 

Killan kokous on kutsuttava koolle, kun killan hallitus katsoo sen 
tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Tässä tapauksessa 
esitys killan kokouksen koolle kutsumisesta on osoitettava hallitukselle. 
Kokouskutsu on lähetettävä tällöin 30 päivän kuluessa siitä, kun vaatimus 
killan kokouksen koolle kutsumisesta on hallitukselle esitetty, 

11 § 
Killan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan 
tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa; 
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
3) esitetään killan edellisen vuoden toimintakertomus; 
4) esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan niistä antama 
lausunto; 
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä killan hallitukselle ja muille tiiivelvollisille;
6) vahvistetaan killan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 
sekä jäsenmaksujen suuruudet ja maksuaika;
7) valitaan killan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen 
jäsenet;
8) valitaan toiminnantarkastaja seuraavalle kalenterivuodelle ja 
hänen varahenkilönsä;
9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Tilit ja nimen kirjoittaminen 
12§ 

Killan tilikausi on kalenterivuosi. 

Killan tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä helmikuun 
loppuun mennessä toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa 
tarkastuskertomuksensa killan hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä. 

Killan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, 
jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Killan hallitus voi
oikeuttaa yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan killan nimen 
yksin. 



Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen 
13 § 

Päätöksiin, jotka koskevat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan 
vähintään 3/4 killan kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen 
muuttamisehdotus on mainittava kokouskutsussa. 

14 § 
Päätökseen, joka koskee killan purkamista, vaaditaan vähintään ¾ killan 
kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava toisessa, 
aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä killan kokouksessa 
samanlaisella äänten enemmistöllä. Killan purkamisehdotus on mainittava 
kokouskutsussa. 

15 § 
Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan killan 
purkamiskokouksen erikseen päättämiin maanpuolustustarkoituksiin,
sen mukaan mitä purkamiskokous päättää. 


