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Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 
 
1 § Yhdistyksen nimi on Etelä-Kymenlaakson Soti-

laspoikien Perinnekilta ry ja sen kotipaikka on 
Haminan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena 
on Etelä-Kymenlaakso. Yhdistyksestä käytetään 
nimitystä kilta. 

 
Tarkoitus ja toiminta 
 
2 § Killan tarkoituksena on valtakunnan virallisen 

turvallisuuspolitiikan mukaisesti maanpuolustus-
tahdon kasvattaminen, maanpuolustustietouden 
levittäminen ja maanpuolustusharrastuksen edis-
täminen sekä Suojeluskuntien poikatoiminnan ja 
vuosina 1941 – 1944 toimineen Sotilaspoikajär-
jestön perinteiden vaaliminen ja jäsentensä yhdys-
siteenä toimiminen. 

 
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perin-

neaineistoa, järjestää retkeilyjä, tiedotus-, esitel-
mä-, kokous- ja juhlatilaisuuksia sekä suorittaa 
muillakin tavoin tarkoituksiinsa liittyvää valistus-
työtä. 

 
 Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianomaisen 

luvan saatuaan hankkia varoja toimeenpanemalla 
arpajaisia, keräyksiä ja maksullisia juhlatilaisuuk-
sia sekä harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa. 
Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä 
ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta 
omaisuutta. 

 
 Kilta voi liittyä Sotilaspoikien Perinnekiltojen 

Liito ry:n tai muiden maanpuolustuskiltojen jäse-
neksi. 

 
 Kilta ei osallistu puoluepoliittiseen eikä sotilaalli-

seen toimintaan. 
 
Jäsenyyttä koskevat määräykset 
 
3 § Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä ikään 

katsomatta jokainen Suomen kansalainen, jonka 
killan hallitus jäseneksi hyväksyy. 

 
4 § Jäsenen, joka haluaa erota killasta, on ilmoitettava 

siitä killan hallitukselle tai puheenjohtajalle tai 
suullisesti killan hallituksen pöytäkirjaan, jolloin 
hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan ka-
lenterivuoden loppuun mennessä. 

 
 Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin 

killan sääntöjä tai jättää jäsenmaksunsa suoritta-
matta. 

 
5 § Jäsen suorittaa killalle vuosittain vuosikokouksen 

määräämän jäsenmaksun hallituksen lähemmin 
määräämänä aikana. 

 
 Hallitus voi anomuksesta vapauttaa jäsenen killan 

jäsenmaksuvelvoitteesta. 
 
6 § Killan toimintaa johtaa killan vuosikokouksessa 

valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 
kuusi (6) tai enintään kymmenen (10) jäsentä, 
joilla viimeksi mainituilla on henkilökohtaiset va-
ramiehet. 

 
 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohta-

jan. 
 
 Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut 

hallituksen jäsenet varamiehineen valitaan kah-
deksi vuodeksi siten, että heistä vuosittain puolet 
varsinaista ja heidän varajäsenensä eroavat. En-
simmäisenä vuotena erovuoro määräytyy arvan 
perusteella. Erovuorossa olevat voidaan valita uu-
delleen. 

 
7 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai 

kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä 
kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten 
vaatii. 

 
 Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on 
saapuvilla. 

 
 Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksin-

kertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 

 
Hallituksen tehtävänä on 
 
8 § 1)  johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien  
  saavuttamiseksi, 

2) edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta si-
toumuksia sekä esiintyä killan puolesta 
kantajana ja vastaajana, 

3) kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä 
käsiteltävät asiat, 

4) toimeenpanna killan kokousten tekemät 
päätökset, 

5) vastata killan rahavarojen ja muun omai-
suuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen 
perimisestä, 

6) valita killalle ja sen elimille tarpeelliset 
toimihenkilöt ja toimikunnat, 
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7) päättää jäseneksi ottamisesta ja erottamises-
ta sekä pitää jäsenluetteloa, 

8) laatia killan toiminta- ja tilikertomukset, 
9) laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmak-

si ja talousarvioksi ja 
10) hoitaa muut kiltaa koskevat asiat. 

 
Killan jäsenkokoukset 
 
9 § Killan vuosikokous pidetään maaliskuun lop-

puun mennessä hallituksen määräämänä aikana 
ja määräämässä paikassa. 

 
10 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaski-
jat, 

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösval-
taisuus, 

3) esitetään hallituksen laatimat killan toimin-
takertomus ja tilit sekä tilintarkastajien niis-
tä antama lausunto, 

4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallituksel-
le ja muille tilivelvollisille, 

5) käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunni-
telma ja talousarvio sekä määrätään jäsen-
maksun suuruus, 

6) valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä 
erovuoroisten tilalle muut hallituksen jäse-
net ja varajäsenet, 

7) valitaan edustajat Sotilaspoikien Perinne-
liitto ry:n kokoukseen ja muihin vastaaviin 
kokouksiin, 

8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille va-
ramiehet tarkastamaan kuluvan vuoden hal-
lintoa ja tilejä sekä 

9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat. 

 
11 § Killan ylimääräinen kokous pidetään, kun halli-

tus pitää sitä tarpeellisena tai vähintään yksi 
kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. 

 
12 § Killan kutsuu vuosikokoukseen tai ylimääräi-

seen kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jä-
senille hallituksen määräämässä lehdessä vähin-
tään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

 
 
 
 
 
 

Tilit ja nimen kirjoittaminen 
 
13 § Killan tilikausi on kalenterivuosi. 
 
 Killan tilit ja muuta hallintoa koskevat asiakirjat 

on vähintään kolmekymmentä (30) päivää en-
nen vuosikokousta jätettävä tilintarkastajille, 
joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa halli-
tukselle viidentoista (15) päivän kuluessa. 

 
 Killan nimen kirjoittavat hallituksen puheen-

johtaja yhdessä hallituksen varapuheenjohtajan 
kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä muun 
hallituksen jäsenen tai hallituksen nimeämän 
toimihenkilön kanssa. 

 
Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen 
 
14 § Sääntöjen muuttamisesta tai killan purkamista 

koskevaan päätökseen vaaditaan vähintään 
kolme neljäsosaa (3/4) killan kokouksessa an-
netuista äänistä. Sääntöjen muuttamista tai kil-
lan purkamista koskeva asia on mainittava ko-
kouskutsussa. 
 

 Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omai-
suus luovutetaan Maanpuolustuskiltojen Liitto 
ry:lle käytettäväksi maanpuolustustyön tukemi-
seen Etelä-Kymenlaaksossa. 

 
 
 
  
 


