Uudenmaan tykistökilta
Killan säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on suomeksi Uudenmaan tykistökilta ry, ruotsiksi Nylands artillerigille rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä kilta.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Killan tarkoituksena on
- tukea ja toteuttaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja –koulutusta
- edistää jäsentensä liikunta- ja ampumaharrastusta
- vaalia maanpuolustushenkeä ja tykistöperinteitä
- tukea sotaveteraanien avustustyötä
- edistää tykkimiesten viihtyvyyttä varusmiesaikana.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi toimittaa ja julkaista painotuotteita, järjestää juhla- kokous-,
esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, tutustumis-, koulutus-, liikunta- ja muita samankaltaisia tilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianmukaisen luvan saatuaan hankkia varoja järjestämällä
arpajaisia, keräyksiä ja maksullisia huvi- juhla yms. tilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia,
testamentteja ja jälkisäädöksiä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta.
Killan toiminnan tarkoituksena on tukea jäsentensä urheiluampumaharrastusta järjestämällä
ampumaharjoituksia ja -kilpailuja. Tämän toteuttamiseksi kilta voi omistaa reserviläisammuntaan
soveltuvia aseita.
3 § Jäsenet ja jäsenmaksu
Killan varsinaiseksi jäseneksi voi killan hallitus hyväksyä jokaisen 23 vuotta täyttäneen killan
tarkoitusperät hyväksyvän Suomen kansalaisen.
Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä 15- 22 -vuotias killan tarkoitusperät hyväksyvä Suomen
kansalainen. Ikä määräytyy syntymävuoden mukaan.
Kunniajäseneksi voi kilta vuosikokouksessaan killan hallituksen esityksestä valita henkilön, joka on
erityisen ansiokkaasti toiminut killan päämäärien hyväksi.
Kannattavaksi jäseneksi killan hallitus voi hyväksyä hallituksen määräämän kertakaikkisen tai
vuosittaisen jäsenmaksun suorittavan oikeuskelpoisen yhteisön.
Nuorisojäsenten jäsenmaksu voi olla alhaisempi kuin varsinaisten jäsenten. Muutoin nuorisojäsenten
oikeudet ja velvollisuudet killassa eivät poikkea varsinaisten jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista.

Nuoriso- ja varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää killan
vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsenen, joka haluaa erota killasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai
puheenjohtajalle. Erosta voi myös ilmoittaa killan kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan.
Eroaja vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuessa, ellei hallitus jonkin
pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen vuoden loppua.
Jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa kiltaa, sen työtä ja
päämäärää tai toimii muutoin huomattavan epäsoveliaalla tavalla, hallitus voi erottaa killasta. Lisäksi
hallitus voi erottaa killasta jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua kirjallisesta muistutuksesta
huolimatta.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4§ Killan toimielimet
Killan toimeenpanevana elimenä on killan hallitus, jonka killan vuosikokous valitsee.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään viisi ja enintään viisitoista jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä tulee
hallituksen toimikauden alkaessa olla reservi-ikäisiä. Hallitukseen tulee pyrkiä valitsemaan upseereita,
aliupseereita ja miehistöä.
Hallitus valitsee keskuudestaan tarpeelliset toimihenkilöt sekä nimeää toimikunnat. Toimihenkilöiksi
ja toimikuntien jäseniksi voidaan valita hallituksen ulkopuolisia henkilöitä.
Killassa voi olla epäitsenäisiä, rekisteröimättömiä alayhdistyksiä, joita sanotaan pattereiksi tai
jaoksiksi.

5 § Hallituksen toiminnasta
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä niin vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
hallituksen jäsenistä. Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja
äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen tehtävinä ovat:
1. johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteutumiseksi
2. edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia, jos ne eivät kuulu killan
vuosikokouksen päätettäviksi, ja esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana
3. kutsua kilta vuosikokoukseen ja valmistella siellä käsiteltävät asiat
4. toimeenpanna killan kokouksissa päätetyt asiat
5. vastata killan jäsenmaksujen perimisestä sekä killan rahavarojen ja muun omaisuuden
hoitamisesta
6. valita killan toimihenkilöt ja toimielimet ja määrätä heidän palkkionsa killan
talousarvion puitteissa
7. päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta 3 § mukaisesti ja pitää yllä

jäsenluetteloa
8. laatia killan toimintakertomus ja tilinpäätös
9. laatia ehdotukset killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi ja
10. hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.

6 § Killan kokoukset
Killalla on vuosikokous.
Vuosikokous on pidettävä syys-marraskuussa.
Killan kokouksissa äänioikeus on killan jäsenillä. Kannattavilla jäsenillä ei ole äänioikeutta.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskija.
2. Esitetään killan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille sekä tuloksen käytöstä.
4. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä. Valitaan killan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
sekä hallituksen jäsenet.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle sekä määrätään
jäsenmaksujen suuruus.
6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilit ja
hallinto.
7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta
hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Kilta voi pitää ylimääräisen kokouksen hallituksen kutsusta tai milloin vähintään 1/10 killan
äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti killan hallitukselta tietyn asian käsittelemiseksi.
Killan kutsuu kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä henkilökohtaisesti kirjeellä jäsenille tai jokaiselle
jäsenelle jaettavassa julkaisussa vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

7 § Tilit ja nimen kirjoittaminen
Killan tilikausi on kalenterivuosi.
Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä hallituksen
määräämän toimihenkilön kanssa tai joku heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
Hallitus voi valita yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan killan nimen yksin.

8 § Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen
Päätöksiin jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (¾)
killan kokouksessa annetuista äänistä.
Sääntöjen muutosesitys on killan kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.
Päätökseen, joka tarkoittaa killan purkamista vaaditaan kolme neljäsosaa (¾) killan kokouksessa
annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava toisessa aikaisintaan kuukauden kuluessa pidettävässä
kokouksessa samanlaisella ääntenenemmistöllä. Killan purkamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille
tiedotettava.
Jos kilta puretaan tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan killan kokouksen päättämään kohteeseen.

