Sotainvalidien Veljesliitto

Säännöt
Liittokokouksen hyväksymä
10.6.2015
PRH:n rekisteröintipäätös
9.7.2015

2

1§
Yhdistyksen nimi on Sotainvalidien Veljesliitto – Krigsinvalidernas Brödraförbund ry, jota
näissä säännöissä sanotaan liitoksi, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Liiton tarkoitus
2§
Liiton tarkoituksena on ylläpitää sotainvalidien keskuudessa isänmaallista yhteishenkeä ja
luottamusta tulevaisuuteen sekä luoda edellytykset heidän menetystensä oikeudenmukaiselle
korvaamiselle ja heidän sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä tarkoituksenmukaiselle huollolle, erityisesti huomioon ottaen sotainvalidien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä vanhuudenhuollon lisääntyvät tarpeet.
Liitto toimii erityisesti sotainvalidien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä lääkinnällistä ja
sosiaalista huoltoa koskevan lainsäädännön sekä yleisen sosiaalilainsäädännön kehittämiseksi
vastaamaan heidän vanhuudenhuoltonsa tarpeita. Sotainvalidien sekä heidän puolisoidensa ja
leskiensä sairaanhoidon ja kuntoutuksen edistämiseksi liitto ylläpitää sairaanhoito- ja kuntoutuslaitoksia. Liitto pyrkii parantamaan sotainvalidien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä
elinolosuhteita vapaaehtoisen huoltotyön avulla. Liitto valvoo kaikin käytettävissä olevin laillisin tavoin sotainvalidien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä etuja ja oikeuksia. Liitto on yhteistoiminnassa viranomaisten sekä liiton tarkoitusperiä edistävien yhteisöjen ja yksityisten
henkilöiden kanssa.
Liitto ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.
Liiton jäsenyhdistykset ja -yhteisöt
3§
Liiton varsinaisiksi jäseniksi liiton hallitus voi hyväksyä sääntöjen 6 §:ssä tarkoitettuja Suomen kansalaisten muodostamia rekisteröityjä yhdistyksiä eli osastoja, niiden muodostamia rekisteröityjä piiriyhdistyksiä sekä rekisteröityjä erikoisjäsenyhdistyksiä. Lisäksi liiton hallitus
voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi sellaisen Ruotsissa toimivan oikeuskelpoisen yhdistyksen, jonka jäseninä ovat sääntöjen 6 §:ssä tarkoitetut henkilöt. Tällaista yhdistystä kutsutaan
jäljempänä näissä säännöissä Ruotsin piiriksi. Liiton varsinaisena jäsenenä voi olla myös piiriyhdistys, jonka jäsenosastoista osa tai kaikki ovat lopettaneet toimintansa ja jonka jäseninä on
6 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä. Liiton varsinaisia jäseniä kutsutaan jäljempänä säännöissä jäsenyhdistyksiksi.
Liittovaltuuston päätöksellä jäseneksi voidaan lisäksi hyväksyä sellainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka tarkoitus on sotainvalidien tukeminen tai heidän perinteensä vaaliminen.
Liiton hallitus vahvistaa jäsenyhdistysten ja -yhteisöjen säännöt ja piiriyhdistysten toimintaalueen rajat. Erikoisjäsenyhdistysten toiminta-alueena on koko maa, ja niihin sovelletaan piiriyhdistyksistä annettuja säännöksiä, ellei näissä säännöissä ole muuta määrätty.
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4§
Jäsenyhdistys ja jäsen on velvollinen noudattamaan liiton toimielinten antamia ohjeita ja päätöksiä.
5§
Jäsenyhdistyksen ja -yhteisön sekä kunnia- ja kannattajajäsenen eroaminen liitosta on kirjallisesti ilmoitettava liiton hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava liittokokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen katsotaan tällöin tapahtuneeksi saman kalenterivuoden
lopussa.
Jos jäsenyhdistys aikoo purkautua, on tästä niin ikään kirjallisesti ilmoitettava liiton hallitukselle.
Jäsen voidaan erottaa liitosta, jos sen toiminta vahingoittaa liittoa tai haittaa liiton sääntöjen
mukaista toimintaa. Erottamispäätöksen tekee liiton hallituksen esityksestä liittovaltuusto. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asian johdosta.
Jäsenyhdistysten henkilöjäsenet
6§
Liiton osastojen, piirien ja Ruotsin piirin varsinaisiksi jäseniksi kutsutaan näissä säännöissä
niitä henkilöitä, jotka edellä mainitut yhdistykset ovat hyväksyneet jäsenikseen ja joille sodan
tai sotatoimien tahi niihin rinnastettavien olosuhteiden aiheuttaman vamman tai sairauden johdosta on vahvistettu sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste riippumatta sen suuruudesta. Liiton osastojen, piirien ja Ruotsin piirin puolisojäseniä ovat varsinaisten jäsenten puolisot ja lesket, jotka yhdistykset ovat hyväksyneet puolisojäseniksi. Puolisojäsenen tulee olla
sotilasvammalaissa tarkoitettu puoliso tai leski.
Liiton osastojen, erikoisjäsenyhdistysten ja piirien tukijäseniksi kutsutaan näissä säännöissä
niitä henkilöitä, jotka liiton osastot, erikoisjäsenyhdistykset tai piirit ovat hyväksyneet kannattajajäsenikseen sekä niitä henkilöitä, jotka on kutsuttu edellä mainittujen yhdistysten kunniajäseniksi, mikäli heille ei ole sodan tai sotatoimien tahi niihin rinnastettavien olosuhteiden aiheuttaman vamman tai sairauden johdosta vahvistettu sotilasvammalain mukaista työkyvyttömyysastetta.
Erikoisjäsenyhdistysten henkilöjäseniksi voivat päästä edellä tarkoitetuissa olosuhteissa vammautuneet tai sairastuneet henkilöt kunkin erikoisjäsenyhdistyksen toimialan mukaan.
Tässä tarkoitetuksi vammaksi tai sairaudeksi ei katsota vammaa tai sairautta, joka on saatu tai
joka on aiheutunut 26.4.1945 jälkeen jatkuneen rauhanajan asevelvollisuuspalvelun seurauksena.
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6a § Liiton kunniajäsenet
Liiton kunniajäseniksi liiton hallitus voi kutsua liiton tarkoitusperien edistämisessä erityisen
ansioituneita henkilöitä.
6b § Liiton kannattajajäsenet
Liiton kannattajajäseniksi liiton hallitus voi hyväksyä Suomen kansalaisia tai oikeuskelpoisia
yhteisöjä, jotka haluavat tukea ja edistää liiton toimintaa.
Jäsenmaksut
7§
Liitto ei kanna jäsenyhdistyksiltään ja kunniajäseniltään jäsenmaksuja. Kannattajajäsenten ja
jäsenyhteisöjen jäsenmaksuista päättää liittovaltuusto varsinaisessa kevätkokouksessaan.
Liiton toimielimet
8§
Liiton toimielimet ovat:
1)
2)
3)

liittokokous;
liittokokouksen valitsema liittovaltuusto;
hallitus, joka edustaa liittoa sen lainmukaisena hallituksena.

Liittokokous
9§
Liiton asioista päättää liittokokous näiden sääntöjen mainitsemissa tapauksissa.
Liittokokous kutsutaan koolle liiton hallituksen harkitsemalla tavalla ilmoittamalla joko Sotainvalidi-lehdessä tai tiedottamalla kirjeellisesti jäsenyhdistyksille vähintään neljätoista (14)
päivää ennen kokouspäivää.
Muut jäsenet kutsutaan liittokokoukseen ilmoittamalla Sotainvalidi-lehdessä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokouspäivää.
10 §
Varsinaisessa liittokokouksessa, joka on pidettävä joka toinen vuosi viimeistään kesäkuun loppuun mennessä,
1)
2)

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä valitaan kokouksen virkailijat ja pöytäkirjan tarkastajat;
kuullaan liittovaltuuston selonteko kahden edellisen vuoden toiminnasta sekä päätetään toimenpiteistä, joihin selonteko antaa aihetta;
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3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

kuullaan liittovaltuuston selonteko liiton taloudesta ja tilintarkastajan kertomus
sekä päätetään toimenpiteistä, joihin selonteko antaa aihetta;
valitaan liiton puheenjohtaja, joka toimii samalla liittovaltuuston puheenjohtajana;
päätetään liittovaltuuston jäsenten lukumäärästä ja valitaan liittovaltuuston jäsenet
sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sääntöjen 12 §:n mukaisesti;
valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT); vaihtoehtoisesti voidaan tilintarkastajan
ja varatilintarkastajan sijasta valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT-tilintarkastusyhteisö);
käsitellään ja päätetään liittovaltuuston esityksen pohjalta tulevan kaksivuotiskauden toiminnan ja talouden suuntaviivat;
käsitellään muut liittovaltuuston, liiton hallituksen, osastojen, piiriyhdistysten,
erikoisjäsenyhdistysten ja 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen jäsenyhteisöjen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat. Liiton jäsenyhdistysten ja jäsenyhteisöjen
esittämät asiat voivat tulla kokouksessa käsiteltäviksi, jos ne on käsitelty jäsenyhdistyksen kokouksessa tai jäsenyhteisön toimivaltaisen toimielimen kokouksessa ja jos ne on kirjallisesti esitetty liiton hallitukselle viimeistään viisikymmentä (50) päivää ennen liittokokousta, kuitenkin ottamalla huomioon, ettei asioista,
jotka mainitaan yhdistyslain 23 §:ssä tai ovat tällaisiin asioihin verrattavia, saa
tehdä päätöstä, ellei niitä ole kokouskutsussa erityisesti mainittu;
päätetään seuraavan liittokokouksen paikasta.

Liiton puheenjohtaja
11 §
Liiton puheenjohtajan tulee toimikautensa ajaksi pidättäytyä piiriyhdistyksen ja erikoisjäsenyhdistyksen puheenjohtajan tehtävistä.
Liiton puheenjohtajan varamiehenä toimii liittovaltuuston varapuheenjohtaja. Liittovaltuuston
varapuheenjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen. Mikäli liiton puheenjohtaja tulee liittokokousten välisenä aikana pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä tai hän eroaa, liittovaltuusto
kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen valitsemaan liiton puheenjohtajan, joka toimii tehtävässä
seuraavaan varsinaiseen liittokokoukseen saakka.
Liittovaltuusto
12 §
Liittovaltuustoon kuuluu liiton puheenjohtaja ja viidestätoista kahteenkymmeneenneljään (15 24) varsinaisen liittokokouksen kerrallaan kahdeksi (2) vuodeksi valitsemaa varsinaista jäsentä, joilla kullakin on kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä.
Liittovaltuusto valitsee varsinaisessa syyskokouksessaan keskuudestaan itselleen varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Liiton puheenjohtajan ollessa estynyt liittovaltuuston varapuheenjohtaja toimii liittovaltuuston
kokouksen puheenjohtajana.
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Varsinaisen jäsenen ensimmäiseksi varajäseneksi nimetty voi ottaa osaa liittovaltuuston kokoukseen ainoastaan varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Toinen varajäsen voi ottaa osaa liittovaltuuston kokoukseen ainoastaan ensimmäisen varajäsenenkin ollessa estynyt.
Liiton hallituksen varsinainen jäsen ei voi toimia liittovaltuuston jäsenenä. Rajoitus ei koske
liittokokouksen valitsemaa liiton puheenjohtajaa.
Liittovaltuuston varsinaisen jäsenen kuoleman, esteelliseksi tulemisen tai eroamisen tapahtuessa tulee hänen tilalleen liittovaltuustoon hänen ensimmäinen henkilökohtainen varajäsenensä
sekä tämänkin ollessa esteellinen hänen toinen henkilökohtainen varajäsenensä.
13 §
Liittovaltuusto kokoontuu liiton hallituksen kutsusta, joka on kirjallisesti toimitettava varsinaisille jäsenille vähintään (14) päivää ennen kokouspäivää.
Liittovaltuustolla on kaksi varsinaista kokousta, keväällä ja syksyllä, ja ylimääräisiä kokouksia
tarpeen mukaan. Liittovaltuuston kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja
syyskokous syksyllä marraskuun loppuun mennessä.
Liittovaltuusto on kutsuttava ylimääräiseen kokoukseen edellyttäen, että vähintään kaksi viidesosaa (2/5) valtuuston jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii.
14 §
Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) sen jäsenistä on läsnä.
15 §
Liittovaltuuston kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenevät tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Jos äänestyksessä äänet menevät tasan, voittaa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, muuten arpa, paitsi vaaleissa aina arpa.
Sihteerinä liittovaltuuston kokouksissa toimii liiton pääsihteeri tai hänen määräämänsä. Liittovaltuuston kokouksissa esittelijänä toimii samoin pääsihteeri tai hänen määräämänsä. Pääsihteerillä on liittovaltuuston kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
16 §
Liittovaltuuston tehtäviin kuuluu:
1)

2)

3)

kaikin käytettävissä olevin laillisin keinoin parhaan kykynsä mukaan toimia liiton
tarkoitusperien toteuttamiseksi noudattaen liittokokouksen tekemiä päätöksiä ja
sen antamia ohjeita;
päättää laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä liiton asioista, jotka näiden
sääntöjen mukaan eivät kuulu liittokokoukselle tai joista liittokokous ei ole tehnyt
päätöstä;
ohjata liiton hallitusta asioiden hoidossa sekä hyväksyä hallituksen ohjesääntö;
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4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

11)
12)
13)

käsitellä liiton hallituksen esittämät, liittokokoukselle esitettävät asiat sekä sääntöjen 10 §:n 8. kohdassa mainitut varsinaiselle liittokokoukselle esitettävät asiat;
päättää liiton hallituksen esityksestä jäsenyhdistyksen ja -yhteisön erottamisesta;
nimittää liiton pääsihteeri, joka toimii liiton keskustoimiston päällikkönä;
päättää kiinteistön myynnistä, vaihdosta tai kiinnittämisestä taikka liiton toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden myynnistä tai vaihdosta
sekä varsinaisessa kevätkokouksessa
käsitellä edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto;
päättää edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille;
päättää kannattajajäsenten jäsenmaksuista
sekä varsinaisessa syyskokouksessa
päättää liiton seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta;
päättää liiton seuraavan vuoden talousarviosta;
joka toinen vuosi päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä valita hallituksen
puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä varajäsenet kahdeksi vuodeksi seuraavan
kalenterivuoden alusta lukien.

Liiton hallitus
17 §
Liiton hallitukseen kuuluvat liittovaltuuston varsinaisessa syyskokouksessaan seuraavaksi
kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat hallituksen puheenjohtaja ja vähintään
neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä.
Liittovaltuusto valitsee joka toinen vuosi varsinaisessa syyskokouksessaan kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan varsinaisten jäsenten lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Varajäsen voi osallistua kokoukseen hallituksen jäsenen ollessa estynyt.
Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Hallituksen sihteerinä toimii liiton pääsihteeri tai hänen määräämänsä. Hallituksen kokouksissa
esittelijänä toimii samoin pääsihteeri tai hänen määräämänsä. Liiton pääsihteerillä on hallituksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Liiton puheenjohtajalla ja liittovaltuuston varapuheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen
kokouksiin, joissa heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
18 §
Liiton hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet jäsenistä, joista ainakin yksi
(1) on puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan tai pääsihteerin kutsusta.
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19 §
Liiton hallituksen tehtäviin kuuluu:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

kaikin käytettävissä olevin laillisin keinoin parhaansa kykynsä mukaan toimia liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi noudattaen liittokokouksen ja liittovaltuuston
tekemiä päätöksiä ja niiden antamia ohjeita;
edustaa liittoa sen lainmukaisena hallituksena;
hoitaa ja valvoa liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta;
päättää liiton rahastojen käytöstä ottamalla huomioon liittokokouksen ja liittovaltuuston antamat ohjeet;
kutsua koolle liittokokous ja liittovaltuusto;
laatia tilikausittain liiton tilinpäätös sekä talousarvio seuraavaa tilikautta varten;
laatia vuosittain liiton toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten;
valmistella muut liittokokouksessa ja liittovaltuuston kokouksissa käsiteltävä asiat;
ohjata ja valvoa liiton keskustoimiston ja sen toimihenkilöiden toimintaa sekä
vahvistaa liiton keskustoimiston ohjesääntö;
vahvistaa muut liiton toiminnassa tarpeelliset ohje- ja johtosäännöt;
ottaa ja erottaa liiton keskustoimiston henkilökunta ja päättää sen palkkauksesta;
kirjata piirien toiminnanjohtajat ja päättää liiton palvelukseen tulleiden toiminnanjohtajien työsuhteesta ja palkkauksesta
asettaa tarvittaessa hallituksen työvaliokunnan ja muut liiton toiminnassa tarpeelliset toimi- ja valiokunnat sekä määrätä niiden tehtävät;
pitää jäsenluetteloa liiton jäsenyhdistyksistä ja -yhteisöistä, kunnia- ja kannattajajäsenistä sekä luetteloa liiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenistä;
vahvistaa liiton jäsenyhdistysten ja -yhteisöjen säännöt ja määrätä piiriyhdistysten
toiminta-alueen rajat;
käsitellä kysymys jäsenyhdistyksen ja -yhteisön erottamisesta sekä tehdä erottamisesta esitys liittovaltuustolle.

Liiton nimen kirjoittaminen
20 §
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja jompikumpi sen varapuheenjohtajista,
kaksi heistä yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tahi liiton pääsihteerin
kanssa. Hallitus voi oikeuttaa liiton jonkun toimihenkilön kirjoittamaan liiton nimen juoksevissa asioissa yksinään tai yhdessä hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

Tilikausi
21 §
Liiton tilikausi on kalenterivuosi.
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Taloudellinen toiminta
22 §
Liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Liitto voi hankkia varoja järjestämällä
keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, urheilukilpailuja ja huvitilaisuuksia, muun niihin verrattavan
tilapäistoiminnan avulla sekä muulla jäljempänä mainitulla taloudellisella toiminnalla. Liitto
voi lisäksi pyytää taloudellista tukea valtiolta sekä erilaisilta yhteisöiltä.
Liitto voi omistaa kiinteistöjä sekä asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa ravintola- ja kahvilaliikettä, kioskikauppaa, julkaisu- ja kustannustoimintaa, adressien, merkkien, viirien, muistoesineiden ja muiden vastaavien tavaroiden myyntiä sekä sotainvalidien työn tuotteiden kauppaa.
Ylimääräinen liittokokous
23 §
Liiton hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen liittokokouksen, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Ylimääräinen liittokokous on kutsuttava koolle myös, jos yksi kymmenesosa
(1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Jäsenyhdistysten päätösten tästä on tapahduttava jäsenyhdistysten kokouksissa.
Liittokokousedustajat
24 §
Liittokokoukseen voivat sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetut osastot sekä piiriyhdistykset lähettää kukin yhden (1) edustajan jäsenmääränsä kutakin alkavaa viittäkymmentä (50) sotainvalidijäsentä kohti. Muut piiriyhdistykset voivat lähettää kukin yhden (1) edustajan. Erikoisjäsenyhdistykset voivat lähettää kukin yhden (1) edustajan. Liittovaltuuston päätöksellä jäseneksi hyväksytyllä oikeuskelpoisella muulla jäsenyhteisöllä on yksi äänioikeutettu edustaja
riippumatta sen jäsenmäärästä. Kullakin edustajalla on liittokokouksessa yksi (1) ääni.
Liittokokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Sääntöjen muuttamista ja liiton purkamista koskevissa asioissa voidaan kuitenkin tehdä päätös vain, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
Liiton purkaminen
25 §
Liiton purkautuessa liiton omaisuus on luovutettava purkamispäätöksessä tarkemmin mainitulla tavalla sotainvalidien ja heidän omaistensa huollon hyväksi.
Riittävä osa liiton varoista luovutetaan purkautumisesta päättävän kokouksen määräämälle oikeuskelpoiselle yhteisölle velvoituksin käyttää varat liiton historian kirjoittamiseen tai muuhun
liiton perinnettä ja muistoa ylläpitävään tarkoitukseen.
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26 §
Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole erityisesti määrätty, sovelletaan voimassa olevaa
yhdistyslakia.
27 §
Tällä sääntömuutoksella turvataan yhdistyslain 33 §:n 2 momentissa tarkoitetut jo saavutetut
edut, sikäli kuin yhdistyslain 27 §:n 3 momentista ei muuta johdu.
Varsinaiset liittokokoukset pidetään ainoastaan parittomina kalenterivuosina alkaen vuodesta
1993.

