Säännöt
Etelä-Karjalan Rauhanturvaajat Ry:n säännöt
1§
Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Rauhanturvaajat ja kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Etelä-Karjalan
Rauhanturvaajista käytetään säännöissä nimeä yhdistys.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. Koota alueellaan asuva rauhanturvaamislain perusteella toimeenpannuissa rauhanturvaamistehtävissä sekä
Suomen valtion lähettäminä rauhanturvaamistehtäviin liittyvissä kansainvälisissä poliisitehtävissä ollut
henkilöstö yhteen toveruuden sekä kansainvälisten yhteisöjen toimintaa ja maanpuolustusta kohtaan tunnetun
mielenkiinnon merkeissä.
2. Työskennellä rauhanturvaamistoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja suuremman ymmärtämyksen saamiseksi
kansainväliselle kriisinhallintatyölle.
3. Työskennellä kansainvälisten rauhanturvaamislain mukaisten rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatehtävien
suuremman ammatillisen arvostuksen hyväksi.
4. Valvoa jäsenistönsä sosiaalisia ja muita etuja, ja toimia tässä mielessä yhdyselimenä sotilas- tai
siviilikriisinhallinnassa suoritettavaa palvelusta koskevissa asioissa.
5. Toimia yhdistyksen piiriin kuuluvien perinteiden ja yhteisten muistojen vaalijana.
6. Tukea taloudellisesti mahdollisuuksiensa mukaan vaikeuksiin joutuneita jäseniään.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
7. Toimittaa ja julkaisee painotuotteita sekä harjoittaa tiedotustoimintaa.
8. Kerää yhdistystä koskevaa perinneaineistoa.
9. Järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja muita samantapaisia tilaisuuksia.
10. Perustaa ja kartuttaa yhdistyksen tarkoituksia varten rahastoja.
11. Harjoittaa toimintansa tukemiseksi asianomaisen luvan saatuaan ravintola- tai kustannustoimintaa,
toimeenpanee arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia tilaisuuksia.
Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
12. Voi harjoituttaa jäseniään ampuma-aseiden käyttöön.
4§
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen rauhanturvaamislain perusteella toimeenpannuissa
rauhanturvaamistehtävissä sekä Suomen valtion lähettämissä rauhanturvatehtäviin liittyvissä kansainvälisissä
poliisitehtävissä palvellut tai palveleva hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta
jäseneksi hyväksyy.
Yhdistyksen kokouksessa äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä.
Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen tai
vuosittaisen maksun suorittaneen yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.
5§
Kunniajäseneksi voi yhdistys valita henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen päämäärien
hyväksi.

6§
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle, jolloin hän
vapautuu jäsenyydestä kuluvassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei johtokunta esitetyn pätevän
syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.
Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen työtä ja
päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti, voidaan johtokunnan toimesta erottaa yhdistyksestä.
7§
Yhdistys pitää kaksi (2) vuosikokousta kalenterivuoden aikana:
Kevätkokouksen maaliskuun loppuun mennessä, jossa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle tarvittavat ääntenlaskijat.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esitetään johtokunnan laatima yhdistyksen toimintakertomus sekä yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien
lausunto.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten ennen edellisen joulukuun 31. päivää johtokunnalle
kirjallisesti esittämät asiat.
Syyskokouksen marraskuun 15. päivään mennessä, jossa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle tarvittavat ääntenlaskijat.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Valitaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi
kalenterivuodeksi.
6. Käsitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksujen suuruudet ja
maksuajat, sekä toimihenkilöiden palkkiot.
7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies.
8. Valitaan Rauhanturvaajaliittoon valtuuskunnan jäsen, joka on yhdistyksen puheenjohtaja sekä hänelle
valtuuskunnan varajäsen vuosittain.
9. Käsitellään kokoukselle muut esille tulleet asiat.
8§
Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan johtokunnan kutsusta tai milloin vähintään 1/5 jäsenistä
sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten johtokunnalta pyytää.
9§
Yhdistyksen kutsuu kokouksen johtokunta ilmoittamalla siitä jäsenilleen paikkakunnalla ilmestyvissä
sanomalehdissä tai sähköisesti tai henkilökohtaisella kirjeellä seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
10§
Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä
sekä 2 varajäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt. Viimeksi
mainitut voidaan valita myös yhdistyksen muusta jäsenistöstä.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että
heistä vuosittain on puolet erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määrätään arvalla. Erovuorossa
olevat voidaan valita uudelleen.

11§
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun
vähintään neljä jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä jäsentä on saapuvilla.
Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
12§
Johtokunnan tehtävä on:
12. Johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
13. Edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, joihin vuosikokous on sen valtuuttanut sekä
esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
14. Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
15. Toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset.
16. Vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.
17. Valita yhdistykselle ja eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat.
18. Päättää jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta sääntöjen määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa.
19. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
20. Laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
21. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.
13§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muuta hallintoa koskevat asiakirjat on ennen
tammikuun 31. päivää jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomus johtokunnalle viimeistään
kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
14§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan
kanssa.
15§
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa
annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.
16§
Päätöksen. mikä tarkoittaa yhdistyksen purkamista, vaaditaan ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja
päätös on vahvistettava toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisella äänten
enemmistöllä. Yhdistyksen purkamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.
17§
Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen varat luovutettava tai käytettävä viimeisen kokouksen päättämällä
tavalla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

