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Y-tunnus: 3031009-3 
 

 
 

POHJANMAAN RAUHANTURVAAJAT RY:N SÄÄNNÖT 
 
 
NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 
 
1 § 

 
Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Rauhanturvaajat ry., josta näissä säännöissä käytetään ni-
mitystä yhdistys. Yhdistys toimii Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella. 
Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 
 
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Rauhanturvaajaliittoon, josta näissä säännöissä käytetään 
nimitystä liitto. 
 
 
TARKOITUS JA TOIMINTA 
 
2 § 
 
Yhdistys on vapaaehtoinen maanpuolustus- ja veteraanijärjestö ja sen tarkoituksena on 
 koota sotilaallisissa rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palvelevat ja palvelleet yhteen 

sekä toimia jäsentensä yhdyssiteenä 
 vaalia rauhanturvaamisen perinteitä sekä lisätä rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatietoi-

suutta yhteiskunnassa osallistumalla asiantuntijana kriisinhallinnasta käytävään kansalais-
keskusteluun ja rauhankasvatukseen 

 edistää jäsentensä maanpuolustustahdon, -taitojen ja -kunnon ylläpitämistä 
 edistää jäsentensä ampumataitoa ja urheiluampumaharrastusta kouluttamalla ja harjoitutta-

malla jäseniään ampuma-aseiden käyttöön 
 edistää ja kehittää vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja –koulutusta 
 tukea sotiemme veteraaneja sekä rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palvelevia tai 

palvelleita ja heidän omaisiaan osallistumalla liiton koordinoimaan vertaistukeen. 
 
3 § 
 
Yhdistys toteuttaa toimintaansa  
 järjestämällä kokouksia sekä juhla- ja esitelmätilaisuuksia 
 järjestämällä jäsenistön psyykkistä ja fyysistä kuntoa sekä maanpuolustustaitoja ylläpitävää 

ja kehittäviä koulutuksia ja harjoituksia 
 järjestämällä ampumakoulutus- ja muita ampumaharrastustapahtumia sekä omatoimisesti 

että yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa näiden tai muiden yhteistyötahojen 
omistamilla tai hallinnoimilla ampumaradoilla 

 hankkimalla yhdistyksen käyttöön aseita edellä mainittua tarkoitusta varten 
 järjestämällä muita koulutus- ja kilpailutapahtumia 
 harjoittamalla tiedotustoimintaa 
 keräämällä yhdistystä koskevaa perinneaineistoa sekä tukemalla liiton rauhanturvaamispe-

rinteen keräämistä ja tallentamista 

   POHJANMAAN RAUHANTURVAAJAT RY.
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 tekemällä yhteistyötä muiden alueellisten ja valtakunnallisten maanpuolustus- ja veteraani-
järjestöjen kanssa. 
 

4 § 
 
Toimintansa toteuttamiseksi ja tukemiseksi yhdistys 
 kerää jäseniltään jäsenmaksua 
 harjoittaa pienimuotoista muistoesineiden myyntitoimintaa 
 voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
 voi perustaa rahastoja 
 voi hankkia, omistaa ja vuokrata kiinteää omaisuutta 
 voi, asianomaisen luvan hankittuaan, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä. 
 
 
JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
  
5 § 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa jokainen sotilaallisissa rauhanturvaamisteh-
tävissä, sotilastarkkailijan tehtävissä tai kansainvälisissä poliisitehtävissä palvellut tai palveleva 
hyvämaineinen Suomen kansalainen. 
 
Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yh-
teisö. 
 
Yhdistyksen jäsenyyteen haluavan on tehtävä kirjallinen hakemus.  
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenhakemukset. 
 
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa tehdyn yksimielisen 
päätöksen perusteella kutsua henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen ja 
sen päämäärien hyväksi. 
 
6 § 
 
Jokainen varsinainen jäsen maksaa yhdistykselle jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous 
määrää kutakin toimintavuotta varten erikseen. 
 
Kannattajajäsenen jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous kutakin toiminta-
vuotta varten erikseen. 
 
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 
 
7 § 
 
Jäsenen velvollisuutena on toimia yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, edistää yhdistyksen ta-
voitteita sekä kunnioittaa liiton yhteisiä arvoja ja pitää yllä rauhanturvaajien yhteishenkeä. 
 
8 § 
 
Jäsenen, joka on päättänyt erota yhdistyksestä, tulee tehdä siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyk-
sen hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittaa eroamisestaan suullisesti yhdistyksen ko-
kouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen vapautuu jäsenyydestä silloin kulumassa olevan 
kalenterivuoden päättyessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi vapauta jäsentä jo en-
nen tätä määräaikaa. 
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9 § 
 
Yhdistyksen hallitus voi yksimielisellä päätöksellään erottaa jäsenensä, joka ei kuluvana kalen-
terivuonna kehotuksesta huolimatta maksa jäsenmaksuaan, toimii yhdistyksen sääntöjen vas-
taisesti taikka muutoin toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä tai liittoa tai näiden toimintaa. 
 
Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä 
kirjallinen valitus hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon 
saatuaan. 
 
Erottamispäätös astuu voimaan 
 mikäli erotettu jäsen ei ole säädetyn määräajan kuluessa esittänyt valitusta erottamispää-

töksestä hallitukselle jätetyllä kirjallisella valituksella tai 
 mikäli erotettu jäsen on säädetyn määräajan kuluessa ja säädetyllä tavalla esittänyt valituk-

sensa ja yhdistyksen kokous kuultuaan erotettua jäsentä tai hankittuaan muut tarpeelliseksi 
katsomansa selvitykset, hyväksyy erottamispäätöksen. 

 
Erotetun ja eronneen jäsenen on suoritettava kaikki ne sääntöjen määräämät taloudelliset ja 
muut velvoitteet, jotka hänelle kuuluvat sinä kalenterivuonna, jona erottaminen tai eroaminen 
on tapahtunut. 
 
 
YHDISTYKSEN HALLINTO 
 
10 § 
 
Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat 
syyskokous, kevätkokous ja ylimääräinen kokous. 
 
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia yhdistyksen kevätkokoukseen käsi-
teltäväksi pyytämällä tätä kirjallisesti hallitukselta tammikuun 15. päivään mennessä ja syysko-
kouksen käsiteltäväksi pyytämällä tätä kirjallisesti hallitukselta syyskuun 15. päivään men-
nessä. 
 
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle  
 kun yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai  
 kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetusta jäsenistöstä sitä kirjallisesti ilmoi-

tetun asian käsittelemiseksi vaatii, jolloin kokous on kutsuttava koolle pidettäväksi kolmen-
kymmenen (30) vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä. 

 
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään neljätoista (14) päi-
vää ennen kokousta Rauhanturvaaja-lehdessä tai jokaiselle jäsenelle lähetetyllä henkilökohtai-
sella kirjeellä. Kutsu voidaan toimittaa sähköisesti niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähkö-
postiosoitteensa yhdistykselle. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 
 
11 § 
 
Yhdistyksen syyskokous tulee pitää marraskuun loppuun mennessä. 
 
Syyskokouksen työjärjestys: 

1. Kokouksen avaus. 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 
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3. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt. 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
6. Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma alkavalle toimintakaudelle. 
7. Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksujen määrä ja periminen. 
8. Käsitellään ja hyväksytään alkavan toimintakauden talousarvio. 
9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja joka toinen vuosi. 

10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet ero-
vuoroisten tilalle. 

11. Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen vara-
mies. 

12. Valitaan yhdistyksen varajäsen liiton valtuuskuntaan. 
13. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen esittämät sekä jäsenten syyskuun 15. 

päivään mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat. 
 
12 § 
 
Yhdistyksen kevätkokous tulee pitää huhtikuun loppuun mennessä. 

 
Kevätkokouksen työjärjestys: 

1. Kokouksen avaus. 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 
3. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja muut tarvittavat 

toimihenkilöt. 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
6. Esitetään yhdistyksen edellisen toimintakauden vuosikertomus ja päätetään 

sen hyväksymisestä. 
7. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. 
8. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille. 
9. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen esittämät sekä jäsenten tammikuun 

15. päivään mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat. 
 
13 § 
 
Yhdistyksen kokouksessa päätösvaltaa käyttävät henkilökohtaisesti paikalla olevat äänivaltai-
set jäsenet. Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä. 
 
Puhe- ja äänioikeus kokouksessa on varsinaisten jäsenten lisäksi myös yhdistyksen kunniajä-
senillä. 
 
Kannattajajäsenillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
 
Äänestys on yhdistyksen kokouksessa avoin. Äänestyksissä käytetään suljettua äänestystä, 
mikäli kaksi (2) äänioikeutettua sitä vaatii. Henkilövaaleissa käytetään aina suljettua lippuää-
nestystä. 
 
Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin 
määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy, 
paitsi henkilövaaleissa ja suljetussa äänestyksessä, joissa ratkaisee arpa. 
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YHDISTYKSEN HALLITUS 
 
14 § 
 
Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja. 
jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kym-
menen (10) muuta jäsentä. 
 
Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kes-
kuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt 
ja toimikunnat toimintavuoden ajaksi. 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerral-
laan. 
 
Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi siten, että puolet 
jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroisuus arvalla. 
Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. 
 
Jos yhdistyksen puheenjohtaja toimikautensa kestäessä estyy tehtävänsä hoitamisesta, toimii 
varapuheenjohtaja puheenjohtajan sijaisena yhdistyksen seuraavaan kokoukseen saakka. 
 
15 § 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähin-
tään puolet hallituksen jäsentä sitä vaatii.  
 
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. 
 
Yhdistyksen hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi enemmistön mielipide. Äänten ollessa 
tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövalinnoissa ta-
satulos ratkaistaan arvalla. 
  
16 § 
 
Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa, missä tarkoituksessa se 
 edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sopimuksia sekä esiintyy yhdistyksen 

puolesta kantajana ja vastaajana 
 kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niille esitettävät asiat 
 ottaa valmisteltavaksi jäsenten sille esittämät asiat 
 panee täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset 
 hoitaa huolellisesti yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta 
 laatii yhdistyksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä toimintasuunnitelman ja talous-

arvion 
 valitsee yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrää näiden palkkiot 

ja korvaukset 
 hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet ja päättää jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen mää-

räämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa 
 hyväksyy yhdistyksen nimissä tehtävät huomionosoitusesitykset 
 vahvistaa yhdistyksen kilpailujen säännöt 
 päättää yhdistyksen viestinnässään ja muistoesineissään käyttämistä tunnuksista ja graafi-

sesta ilmeestä 
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 nimeää yhdistyksen edustajat liiton ja muiden maanpuolustusjärjestöjen kokouksiin sekä 
muihin tarpeelliseksi katsomiinsa kotimaisiin toimintoihin. 

 
   
TOIMINTA- JA TILIKAUSI SEKÄ TOIMINNANTARKASTUS 
 
17 § 
 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Yhdistyksen tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, on jätettävä toimin-
nantarkastajalle viimeistään 1 kuukausi ennen kevätkokousta. 
 
 
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

 
18 § 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai ra-
hastonhoitajan kanssa. 
 
 
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
19 § 
 
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä ja tällöin 
vaaditaan, että muutosehdotuksen puolesta annetaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) ää-
nestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta on mainittava kokouskutsussa. 
 
Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kahden (2), vähintään kolmenkymmenen (30) päivän vä-
liajoin pidetyn kokouksen yhtäpitävä päätös. Kummassakin kokouksessa on päätöksen puo-
lesta annettava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 
Yhdistyksen purkamisehdotus on tiedotettava jäsenistölle kokouskutsussa.  
 
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, saadaan yhdistyksen varat tällöin käyttää viimeisen 
kokouksen päätöksen mukaisesti ja ainoastaan yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseen. 
 
 
MUUT SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA VOIMAANTULO 
 
20 § 
 
Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa-
olevan yhdistyslain säännöksiä. 
 
21 § 
 
Sääntömuutoksen tultua merkityksi yhdistysrekisteriin tulevat muutetut säännöt voimaan heti.  
 
 
 


