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SININEN RESERVI RY:N SÄÄNNÖT
1§

Nimi ja kotipaikka

E
h
d
o
t
u
s

Yhdistyksen nimi on Sininen Reservi ry, ruotsiksi Marinreserven rf. Yhdistyksen
kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissämyhteyksissä yhdistyksestä voidaan
u
käyttää nimeä The Finnish Naval Reserve.
2§

u
t
o
Yhdistyksen tarkoituksena on
k
s
- tukea ja harrastaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä
- tukea meripuolustuksen vapaaehtoista
i maanpuolustuskoulutusta
- herättää ja edistää rannikko- ja laivastojoukkojen
reserviläisten ja muidenkin
s
merenkulkua harrastavien meripuolustuksen, merenkulun ja merimiestaidon
t
harrastusta sekä kiinnostusta
a merenkulkuperinnettä
- edistää ja tehdä tunnetuksi suomalaista

Tarkoitus ja toiminta

-

ylläpitää ja kohottaa maanpuolustustahtoa

S
i
n
edistää yhdistykseen kuuluvien jäsenyhdistysten yhteistyötä
i
tukee Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
toimintaa
harjoittaa merenkulku-, rannikko- janmerisotahistorian sekä -perinteen
tutkimustoimintaa
e
järjestää kilpailuja
n

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-

harjoittaa ja tukee tarkoitusperiään hyödyttävää kustannus-, tiedotus- ja
julkaisutoimintaa
tekee aloitteita meripuolustuksen jaRmerenkulun viranomaisille
e
on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen
kanssa

s

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan asianmukaisen
luvan
e

r

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia v
i irtainta omaisuutta
- omistaa toimintaansa varten kiinteää ja
3§

Jäsenet

r
y
Yhdistyksen jäseninä voivat olla maanpuolustustyötä tekevät Suomessa
:
rekisteröidyt yhdistykset, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy.
n
Hyväksymisen edellytyksenä on, että vähintään
kolme neljäsosaa (3/4)
yhdistyksen hallituksen läsnä olevista jäsenistä kannattaa jäsenyyttä.

4§

Jäsenmaksu

s
ä
ä
Yhdistyksen vuosikokous päättää jäsenmaksusta ja sen suuruudesta. Jäsen
suorittaa jäsenmaksun vuosikokouksennpäätöksen ja hallituksen ohjeiden
t
mukaisesti.
ö
i
h
i
n
1
1
.
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5§

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jos jäsen ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä, eroaminen tulee voimaan sen
kalenterivuoden päättyessä jonka aikana eroilmoitus on tehty.
Hallituksen tulee katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on
kehotuksesta huolimatta jättänyt jäsenmaksunsa kahden vuoden ajalta
maksamatta.
Jos jäsen on tahallaan rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai sääntöjen mukaan
tehtyjä päätöksiä, vahingoittanut yhdistystä taikka muuten huomattavasti
vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voi yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen
yhdistyksestä. Ennen erottamispäätöstä hallituksen on kuultava jäsentä.
Erottamispäätös edellyttää että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnä olevista
hallituksen jäsenistä kannattaa erottamista.

6§

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous.
Vuosikokouksen ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Vuosikokous on
pidettävä ennen huhtikuun loppua.
Vuosikokous valitsee puheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi joka toinen vuosi.
Puheenjohtajan toimikausi voi kerrallaan olla kolme perättäistä kaksivuotiskautta. Kahden välivuoden jälkeen on henkilö jälleen vaalikelpoinen
puheenjohtajan vaalissa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Käsitellään toimintakertomus
Käsitellään tuloslaskelma ja tase
Esitetään tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille
Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma
Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja
muista korvauksista
Vahvistetaan seuraavan toimintakauden talousarvio, jäsenmaksu
ja jäsenmaksun maksamisaika
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi
toimintakaudeksi
Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja
Valitaan uudet jäsenet kulloinkin erovuorossa olevien tilalle
Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille
varamiehet.
Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten viimeistään
viisi viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoitetut
asiat.
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7§

Kokouskutsu
Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen toimitetaan jäsenille kirjallisesti tai
sähköpostitse tämän ilmoittamaan osoitteeseen vähintään neljä viikkoa ennen
kokousta. Kutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin vuosikokous.
Kiireellisissä tapauksissa kutsu ylimääräisiin kokouksiin voidaan toimittaa
kirjallisesti jäsenille vähintään kolme päivää ennen kokousta. Käsiteltävä (t) asia
(t) on ilmoitettava kutsussa. Asia on käsiteltävä kiireellisenä, jos vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) läsnä olevista hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos yksi kolmasosa (1/3)
äänioikeutetusta jäsenistä sitä esittää. Kokous on pidettävä viiden viikon
kuluessa asian hallituksen tietoon saattamisesta.

8§

Päätöksenteko kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa jäsenellä on yksi ääni virallisen jäsenrekisterin mukaan
edellisen vuoden päättyessä jäsenmaksuunsa maksaneiden jäsenten alkavaa
sataa lukua kohden. Kokouksessa älköön kukaan kuitenkaan äänestäkö
enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) läsnä olevien yhteenlasketuista
äänimääristä.
Kokouksen puheenjohtajavaalissa on kullakin jäsenellä yksi ääni.
Kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§

Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sekä vähintään kuusi ja
enintään 14 jäsentä, joiden tulee olla jäsenyhdistysten jäseniä. Hallitus valitsee
keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksen toimikausi on kaksi
vuotta.
Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi voi
kerrallaan olla kolme perättäistä kaksivuotiskautta. Kahden välivuoden jälkeen
on henkilö jälleen vaalikelpoinen hallituksen vaalissa.
Vuosittain on puolet hallituksen jäsenistä erovuorossa. Kuitenkin niin, että
kerrallaan vaihtuu vain puolet vuosikokouksen päättämästä hallituksen
jäsenmäärästä. Ensimmäisen kerran tätä pykälää sovellettaessa ratkaistaan
arvalla ne joiden ensimmäinen toimikausi on vain vuoden.
Merivoimien Esikunnalla, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä ja
Meripuolustussäätiöllä on kullakin oikeus nimetä edustajansa hallituksen
kokouksiin, jolla on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai mikäli
vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai jompikumpi
varanpuheenjohtajista ja hänen lisäkseen puolet hallituksen jäsenistä on
saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen
tulee
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toimia yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti
tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu
yhdistyksen kokoukselle sekä esiintyä yhdistyksen puolesta
kantajana ja vastaajana
laatia vuosittain yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus sekä
valmistella muut yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä talousarvioesitys
yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi
kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja huolehtia kokousten
päätösten toimeenpanosta
vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta sekä periä
jäsenmaksut
hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa jäsenet, sekä pitää
jäsenluetteloa
vastata yhteydenpidosta merivoimiin, rajavartiolaitokseen,
Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen sekä muihin viranomaisiin,
maanpuolustusyhteisöihin ja -järjestöihin
nimittää ja erottaa Sininen Reservi ry:n toimihenkilöt ja päättää
heidän palvelusuhteensa ehdoista
asettaa tarpeelliseksi katsomiaan valiokuntia ja työryhmiä ja
määrittää niiden tehtävät, toimivaltuudet ja jäsenet
johtaa ja valvoa yhdistyksen sisäistä toimintaa
hoitaa yhdistyksen toimialaan kuuluvat muut asiat

Nimen kirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
tai ne henkilöt, jotka hallitus erikseen määrää, kaksi yhdessä.

11 §

Tilinpäätös ja tilien tarkastaminen
Tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle/
tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

12 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä
äänestyksessä annetuista äänistä.
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, sen varat ja omaisuus luovutetaan
Meripuolustussäätiölle tai, jollei sitä ole olemassa, yhdistyksen toimintaan
läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 11.04.2015
Sääntömuutos on rekisteröity PRH:n yhdistysrekisteriin 31.08.2015
Sininen Reservi ry on merkitty rekisteriin 02.06.1998
Sininen Reservi ry:n rekisterinumero on 173.901

