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MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN PERINNEYHDISTYKSEN SAANNOT

1S

Yhdistyksen nimi on Maanpuolustuskorkeakoulun Perinneyhdistys ry ja sen kotipaikka on

Helsinki.

2S

Yhdistyksen tarkoituksena on Maanpuolusluskorkeakoulun perinteiden yllapitaminen ja jasenistdn

yhteishengen vaaliminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luetteloija keree perinneaineistoa, avustaa

korkeakoulua perinteiden yllapidossa ja kehittamisessii seke korostaa perinteiden arvoa

upseerikoulutuksessa, jarjestea perinne-, juhla- ja esitelmatilaisuuksia seka opintokeynteja

yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksija julkaisee yhdistysE koskevia tiedotteita ja

muita alaan liittyvid julkaisuja. Yhdistys osallistuu Maanpuolustuskorkeakoulun lehden

toimittamiseen.
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Yhdistyksen varsinaisia jesenia voivat olla Maanpuolustuskorkeakoulussa palveleval tai
palvelleet henkildt. Varsinaisiksi jaseniksi voivat liittya myds Maanpuolustuskorkeakoulun
perustamisen yhteydessa lakkaulettujen sotakoulujen ja vastaavien henkilostd, rekister0idyt
perinneyhdistykset ja Maanpuolustuskorkeakoulussa palveleva kadetti.

Yhdistyksen kannattavia jasenia voivat olla henkildt tai orkeuskelpoiset yhteisdt, jotka

haluavat olla toteuttamassa yhdistyksen tarkoitusta.

Hallitus hyveksyy yhdistyksen jasenet hakemuksen perusteella.

Jdsenelld on oikeus erota yhdistyksesta ilmoittamalla siite kirjallisesti halhlukselle tai sen

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistys voi vuosikokouksen tekemalla peetdksella kutsua kunniajasenekseen

Maanpuolustuskorkeakoulun tai yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistaneitd henkildrta.

Jasen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voidaan hallituksen peetdksellai

erottaa.

JesenisttilE peritEven liittymis- ja vuotuisen jesenmaksun suuruudesta paattaa vuosikokous.

Liittymrs- ja jesenmaksu voi olla erisuuruinen eri jesenryhmille- Kunniajasenilte ei peritd

mitedn maksuja.

Yhdistyste johlaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja seke nelje (4) - kymmenen (10)

muuta jesen(d.

Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.
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Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna varainkereyksia ja arpajaisia hankittuaan

asianmukaisen luvan, myyda pienimuotoisia muisto- ja perinne-esineita seka ottaa vastaan

avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
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Hallituksen muiden jdsenten toimikausi on vuosikokousten valinen aika. Haliitus valitsee

keskuudestaan varapuheenjohtajan sekii kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja vuosittain muul

tarvittavat toimihenkilot.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hanen estyneena ollessaan varapuheenjohtaja, kun he

katsovat siihen olevan aihetta tai kun vAhinteen puolet hallituksen jesenista sita vaatii.

Hallituksen kokous voidaan jerjestea etekokouksena. EEosallistuminen kokoukseen voi tapahtua

tietoliikenneyhteyden tai muun teknrsen apuvehneen avulla.

Hallitus on peatdsvaltainen, kun vehintdan puolet jasenrstdste, puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja heidan joukossaan, on lesna.

Hallituksen paatdkseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet lasnd olevista

hallituksen jasenista. Puheenjohtajan eani ratkaisee danten mennessa tasan, vaaleissa kuitenkin

atpa.
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Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja taivarapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessa sihteerin

tai rahastonhoitajan kanssa.
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Yhdistyksen lilikausr on kalenterivuosi. Tilinpaatos asiakirjoineen on annettava

toiminnantarkastajalle viimeistaan kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastalan on

annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeisEan kaksi viikkoa ennen vuosikokousta

Yhdistyksen toiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten valinen aika. Yhdistyksella on

toiminnantarkastaja, jos ei yhdistyksen ole voimassaolevan tilintarkastuslainsaddanndn mukaan

valittava tilintarkasta,aa.

/s

Yhdistyksen kokouksen kulsuu koolle hallitus. Kutsu kokoukseen on postitettava jasenille tai

ldheteftevA sahkdpostitse heiden ilmoittamaansa osoitteeseen tai sahkopostiosoitteeseen

viimeistaan kaksi viikkoa ennen kokousta
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Yhdistyksen vuosikokous pidetaAn vuosittain helmi-maaliskuussa hallituksen maaredmana paivdna.

Ylimaeraiinen kokous pidetAan kun yhdistyksen kokous niin pdanee tai kun hallitus katsoo siihen

olevan aihetta tai kun vAhintaen yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jesenistd

sita hallitukselta ilmoittamaansa asi-aa varten kirjallisesti pyytee. Kokous on kutsuttava

koolle viipymatta.

Yhdistyksen paAtdkseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista eanista.

Aanten mennessa tasan paietdkseksi tulee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin

asia ratkaistaan arvalla.

es

Yhdistyksen vuosikokouksessa kasitelEvdt asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pdytakirjan tarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi adntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja paetosvaltarsuus

4. Hyvaksyteen kokouksen asialista

5. EsiteEan tilinpaetds, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Pddtetaen tilinpeatoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden mydn6misestd

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekii liittymis- ja jasenmaksujen

suuruus

8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, josta kaFet.i.rn nimitystA yhdistyksen

puheenjohtaja

9. Valitaan vuosittain muut hallituksen jesenet neiden seentojen 4 S:n 1 momentin asenamissa

rajorssa

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hanelle varahenkilo

1 1 . Kasitellaen muut kokouskutsussa mainitut ia kokoukselle esiteM asiat.
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on lasnaolo- ja puheoikeus.
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Mikeli yhdistyksen jdsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen kasiteftavaksi,

on hanen siita kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissa ajoin, ette asia voidaan sisallytae
kokouskutsuun.
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Paatds saantdjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on teht5vd yhdistyksen kokouksessa

vehintden kolmen neljasosan (3/4) enemmistdllA annetuista aanista. Kokouskutsussa on mainittava

saantojen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa taijos se lakkautetaan, yhdistyksen varat keytetaan yhdistyksen

tarkoituksen edistemiseen purkamisesta pdetteven kokouksen maeraemalle tavalla.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijarjestelmasta. Patentti-
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperarnen ilman

allekirjoitusta.
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