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Voimassaolevat säännöt: 11.09.2020 11:18:07
Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
1§
Yhdistyksen nimi on Maanpuolustuskiltojen liitto ry, ruotsin
kielellä Försvarsgillenas förbund rf, englannin kielellä The Defence
Guilds´ Federation of Finland, ja sen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä liitoksi.
Liiton toiminta-alueena on Suomen valtakunnan alue ja virallisena
kielenä suomen kieli.

Tarkoitus ja toiminta
2§
Liitto toimii Suomen turvallisuuspolitiikan periaatteiden
mukaisesti. Liiton tarkoituksena on
- kasvattaa kansalaisten maanpuolustustahtoa,
- levittää maanpuolustustietoutta,
- edistää maanpuolustusharrastusta ja kokonaisturvallisuutta
- toimia maanpuolustus- ja ampumaharrastuksen toimintaedellytysten
ylläpitämiseksi ja parantamiseksi,
- ylläpitää ja kehittää maanpuolustustaitoja,
- toimia jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena
keskusjärjestönä,
- ohjata ja tukea jäsenjärjestöjensä toimintaa,
- tukea jäsenjärjestöjään niiden vaaliessa joukko-osastojen ja
aselajien perinteitä,
- osallistua veteraanityöhön sekä sotiemme veteraanien perinteiden
vaalimiseen.
Liitto ulottaa toimintansa mahdollisimman laajoihin
kansalaispiireihin sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta.
Liiton toiminta on puoluepoliittisesti sitoutumatonta.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi toimittaa ja julkaista
painotuotteita sekä järjestää juhla-, kokous-, koulutus-, esitelmä-,
keskustelu-, retkeily-, tutustumis- ja muita samantapaisia
tilaisuuksia. Liitto voi toimintansa tukemiseksi asianomaisen luvan
saatuaan hankkia varoja järjestämällä arpajaisia, keräyksiä ja
maksullisia tilaisuuksia. Liitto voi vastaanottaa lahjoituksia,
testamentteja ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteätä ja irtainta
omaisuutta.

Liiton jäsenyyteen liittyvät määräykset
4§
Liiton jäseneksi voi päästä jokainen rekisteröity maanpuolustuksen
hyväksi toimiva yhdistys, jonka liittohallitus hyväksyy jäseneksi.
Jäsenyhdistystä sanotaan näissä säännöissä killaksi. Kiltojen
henkilöjäsenet suorittavat liitolle liittokokouksen määräämän
vuotuisen jäsenmaksun.
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Liittokokous voi liittohallituksen esityksestä kutsua liiton
kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi sen tarkoitusperää
huomattavalla tavalla edistäneen henkilön.
Kilta, joka haluaa erota liiton jäsenyydestä, ilmoittaa siitä
kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
edustajansa kautta liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi,
jolloin kilta vapautuu liiton jäsenyydestä saman kalenterivuoden
päättyessä, ellei liittohallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi
vapauta kiltaa jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.
Liittohallitus voi erottaa liiton jäsenyydestä killan, joka toimii
tai sallii jäsentensä toimia liiton sääntöjen tai liittokokouksen
päätösten vastaisesti tai muuten vahingoittaa liittoa, sen työtä tai
päämääriä.
Killan on annettava liitolle toiminnastaan vuosittain liiton
tarvitsemat tiedot.

Kiltapiirit
5§
Liiton killat muodostavat rekisteröityjä kiltapiirejä, joiden
säännöt ja toiminta-alueen liittohallitus hyväksyy.
Kiltapiirin jäsenenä on jokainen kiltapiirin toiminta-alueella
toimiva liiton kilta tai killan paikallisosasto.
6§
Kiltapiirit ovat liiton jäseniä.
Kiltapiirit ovat alueellaan toimivien kiltojen ja niiden
paikallisosastojen alueellisia yhteistyöelimiä.
Kiltapiiri pitää yhteyttä alueellaan puolustushallintoon ja
viranomaisiin sekä muihin vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekeviin
vastaaviin järjestöihin.
Jokaisella rekisteröidyllä kiltapiirillä on edustus
liittovaltuustossa.
Rekisteröidyillä kiltapiireillä on äänioikeus liittokokouksessa.
7§
Kiltapiirin hallituksen jäsenen on oltava liiton jäsenkillan jäsen.

Liiton toimielimet
8§
Liiton päätösvaltaa käyttävät elimet ovat liittokokous ja
liittovaltuusto. Toimeenpanevana elimenä on liittohallitus.

Liittokokous
9§
Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun
mennessä.
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Liittohallitus kutsuu koolle liittokokouksen ja määrää sen ajan ja
paikan. Liittokokous kutsutaan koolle killoille, rekisteröidyille
kiltapiireille sekä kunniajäsenille ja kunniapuheenjohtajille
lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai ilmoittamalla siitä
sähköisesti kiltojen, kiltapiirien sekä kunniajäsenten ja
kunniapuheenjohtajien ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kaksi
viikkoa ennen kokousta.
Liittokokoukseen voidaan osallistua liittohallituksen niin
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos liittohallitus,
liittovaltuusto tai liittokokous niin päättää tai jos vähintään 1/3
liiton killoista sitä ilmoitetun asian käsittelyä varten
liittohallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä
30 päivän kuluessa siitä, kun vaatimus ylimääräisen liittokokouksen
pitämisestä on tehty liittohallitukselle.
10§
Jokaisella killalla ja rekisteröidyllä kiltapiirillä on oikeus
lähettää liittokokoukseen yksi äänivaltainen edustaja.
Liittokokouksessa äänestettäessä kunkin killan edustajalla on yksi
ääni killan alkavaa kahtasataa jäsentä kohden, kuitenkin enintään
kymmenen prosenttia kokouksen kokonaisäänimäärästä. Killan
jäsenmäärä lasketaan liitolle edellisen vuoden viimeiseen päivään
mennessä tuloutettujen jäsenmaksujen lukumäärän mukaan.
Rekisteröidyillä kiltapiireillä on liittokokouksessa käytössään yksi
ääni.
Liiton toimielinten jäsenillä, liiton toiminnanjohtajalla ja
tilintarkastajilla on puheoikeus liittokokouksessa.
Liittokokouksen päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä tai
yhdistyslaissa toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa
asioissa päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama
mielipide.
Killan tai kiltapiirin liittokokousedustaja voi valtakirjalla
käyttää enintään kahden killan tai kiltapiirin äänioikeutta.
11§
Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus;
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit, äänten laskijat ja
pöytäkirjan tarkastajat;
3) todetaan kokouksen osallistujat ja laillisuus;
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5) hyväksytään liittohallituksen laatima liiton vuosikertomus;
6) esitetään liittohallituksen laatima liiton tilinpäätös ja
tilintarkastajan lausunto;
7) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä liittohallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
8) päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle;
9) päätetään liiton toimielinten jäsenten palkkioista ja
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matkakulujen korvaamisesta;
10) valitaan joko liittohallituksen puheenjohtaja tai ensimmäinen
varapuheenjohtaja erovuorossa olevan tilalle;
11) valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja joka toinen vuosi;
12) valitaan liittovaltuuston jäsenet erovuoroisten tilalle;
13) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle
tilikaudelle;
14) valitaan tarpeelliset valiokunnat ja määritellään niiden
tehtävät;
15) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka näiden
sääntöjen tai yhdistyslain mukaan kuuluvat liittokokouksen
päätettäviin.
Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi
varsinaisessa liittokokouksessa, siitä on ilmoitettava kirjallisesti
liittohallitukselle viimeistään kokousvuoden tammikuun loppuun
mennessä.
Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään edellä olevissa
kohdissa 1-4 mainitut asiat sekä kokouskutsussa mainitut asiat.
Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan käsitellä
liittokokouksessa, mikäli liittokokous 2/3 enemmistöllä annetuista
äänistä näin päättää eikä yhdistyslaista muuta johdu.

Liittovaltuusto
12§
Liittovaltuustoon kuuluu puheenjohtaja ja 30 muuta jäsentä.
Liittohallituksen jäsen ei voi olla liittovaltuuston jäsen.
Liittovaltuuston jäsenen on oltava liiton jäsenkillan jäsen.
Liittovaltuusto valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen
varapuheenjohtajan.
Liittovaltuuston jäsenet valitaan siten, että jokaisesta
rekisteröidystä kiltapiiristä valitaan yksi nimetty edustaja. Loput
jäsenet valitaan siten, että killat ovat edustettuina mahdollisimman
tasapuolisesti ja maantieteellisesti kattavasti.
Liittovaltuuston puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.
Liittovaltuuston jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että
puolet killoista valituista jäsenistä ja puolet kiltapiireistä
valituista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen kerran
erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa olevat voidaan valita
uudelleen.
Erovuorossa olevien jäsenten toimikausi päättyy varsinaisen
liittokokouksen päättyessä.
13§
Liittovaltuusto pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen
marraskuun loppuun mennessä.
Liittovaltuuston kutsuu koolle liittohallituksen puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan jompikumpi varapuheenjohtajista. Kutsu
lähetetään jäsenille kirjallisena tai sähköisesti viimeistään kaksi
viikkoa ennen kokousta.
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Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään viisitoista muuta jäsentä on läsnä.
Liittovaltuuston kokouksessa kullakin liittovaltuuston jäsenellä on
yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan vaaleissa ratkaisee arpa ja muissa asioissa
puheenjohtajan mielipide.
Liittohallituksen jäsenillä, liiton toiminnanjohtajalla ja
tilintarkastajilla on puheoikeus liittovaltuuston kokouksessa.
14§
Liittovaltuuston varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1) liittovaltuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja avaa kokouksen;
2) valitaan kokouksen sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat;
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5) hyväksytään liittohallituksen laatima toimintasuunnitelma
seuraavaksi kalenterivuodeksi;
6) hyväksytään liittohallituksen laatima talousarvioehdotus
seuraavaksi kalenterivuodeksi;
7) valitaan liittohallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle;
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Liittohallitus ja sen tehtävät
15§
Liiton toimintaa johtaa ja toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus,
johon kuuluvat varsinaisen liittokokouksen valitsemat puheenjohtaja
ja ensimmäinen varapuheenjohtaja sekä liittovaltuuston varsinaisen
kokouksen valitsemat kahdeksan muuta jäsentä. Liittohallitus
valitsee keskuudestaan toisen varapuheenjohtajan vuodeksi
kerrallaan.
Liittohallituksen puheenjohtajasta käytetään nimitystä liiton
puheenjohtaja ja liittohallituksen varapuheenjohtajista nimityksiä
liiton ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. He muodostavat
liiton puheenjohtajiston.
Puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja ja liittohallituksen
muut jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten,
että puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja ovat erovuorossa
vuorovuosin ja puolet liittohallituksen muista jäsenistä on
erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan
arvalla. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.
Liittohallitus valitsee keskuudestaan tai liittoon kuuluvien
kiltojen henkilöjäsenten keskuudesta tarpeelliset toimikunnat.
16§
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai jommankumman
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä
liittohallituksen jäsentä sitä vaatii.
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Liittohallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi
varapuheenjohtajista ja vähintään viisi muuta jäsentä on läsnä.
Liittohallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni
ratkaisee.
17§
Liittohallituksen tehtävänä on
1) johtaa liiton toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi;
2) edustaa liittoa, tehdä liiton puolesta sitoumuksia sekä esiintyä
liiton puolesta kantajana ja vastaajana;
3) valmistella liittokokouksissa ja liittovaltuuston kokouksissa
käsiteltävät asiat;
4) panna toimeen liittokokousten ja liittovaltuuston tekemät
päätökset;
5) vastata liiton varojen hoitamisesta;
6) valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä
heidän palkkionsa ja palkkansa talousarvion rajoissa;
7) päättää kiltojen ja vastaavien yhdistysten ottamisesta liiton
jäseneksi ja erottamisesta liiton jäsenyydestä sekä ottaa ja erottaa
toimihenkilöt, valvoa heidän toimintaansa sekä vahvistaa heidän
palkkauksensa;
8) laatia liiton vuosikertomus ja tilinpäätös;
9) laatia ehdotukset liiton toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioksi;
10) hoitaa muut liittoa koskevat asiat.

Tilit ja tilintarkastus
18§
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Liiton tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on ennen
helmikuun loppua jätettävä tilintarkastajille tilintarkastajalle,
jonka pitää antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle
viimeistään neljä viikkoa ennen liittokokousta.

Nimenkirjoittaminen
19§
Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja ja
jompikumpi varapuheenjohtajista yhdessä tai joku heistä yhdessä
liittohallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.
Juoksevien asioiden hoitoa varten voi liittohallitus valtuuttaa
yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan liiton nimen siitä
erikseen lähemmin määräämällään tavalla.
Liiton sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
20§
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista,
vaaditaan vähintään 3/4 liittokokouksessa annetuista äänistä.
Sääntöjen muutosehdotus on tiedotettava jäsenille kokouskutsussa.
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21§
Päätökseen, joka tarkoittaa liiton purkamista, vaaditaan vähintään
3/4 liittokokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava
toisessa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä
liittokokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.
Liiton purkamisehdotus on tiedotettava jäsenille kokouskutsussa.
22§
Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan
liiton purkamiskokouksen erikseen päättämiin
maanpuolustustarkoituksiin.

