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LAIVASTON SUKELTAJAKILTA RY:N SÄÄNNÖT
1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen nimi on

LAIVASTON SUKELTAJAKILTA RY

ja sen kotipaikka

HELSINKI

ja toiminta-alueena

KOKO SUOMI

2 § SUKELTAJAKILLAN TARKOITUS JA TOIMINTA
Laivaston Sukeltajakillan tarkoituksena on toimia puolustusvoimien ja siellä
sukeltajakoulutuksen suorittaneiden yhdyssiteenä, vaalia sukeltajaperinnettä sekä
edistää maanpuolustustahtoa.
Sukeltajakilta seuraa sukeltajakoulutusta sekä kehittää jäsentensä tietoja ja taitoja
järjestämällä koulutus-, neuvottelu-, tiedotus- ja perehdyttämistilaisuuksia sekä
osallistuu reserviläisjärjestöjen ampumatoimintaan.
Laivaston Sukeltajakilta ry
-

pitää yhteyttä merivoimien Sukeltajakouluun ja muihin joukko-osastoihin

-

järjestää kokous-, esitelmä-, neuvottelu-, juhla- ja yhdessäolotilaisuuksia

-

harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

-

pitää yhteyttä alan tutkijoihin, tutkimus- ja tuotantolaitoksiin sekä järjestöihin

Toimintansa tukemiseksi Sukeltajakilta kerää jäsenmaksuja henkilö-, perhe-, nuorisoja kannattajajäseniltä, tuottaa myytäväksi kiltatuotteita ja –julkaisuja. Sukeltajakilta
on oikeutettu perustamaan erityisiä rahastoja, omistamaan kiinteätä ja irtainta
omaisuutta sekä arvopapereita, järjestämään arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä
hankittuaan siihen tarvittaessa asianomaisen luvan sekä ottamaan vastaan
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
Sukeltajakilta ei harjoita puoluepoliittista toimintaa.
3 § SUKELTAJAKILLAN JÄSENET
Sukeltajakillan varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä puolustusvoimien
sukeltajakoulutuksen suorittanut henkilö.
Sukeltajakillan kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeustoimikelpoiset yhteisöt sekä
yksityiset henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa sekä maksavat
Sukeltajakillan kokouksen vahvistaman vuotuisen kannattavan jäsenen jäsenmaksun.
Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yksityisellä henkilöllä, kuin yhteisöllä. Kannattaja-,
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perhe- ja nuorisojäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta
ei äänivaltaa Sukeltajakillan asioissa.
Sukeltajakillan jäsenet hyväksyy hallitus.
Sukeltajakillan vuosikokous voi kutsua hallituksen yksimielisestä ehdotuksesta
kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut
Sukeltajakillan tarkoitusperien toteuttamisessa.
Jäsenmaksuasioihin: Sukeltajakillan hallitus voi vapauttaa jäsenen sairauden,
työkyvyttömyyden, varattomuuden tai muun vastaavan perustellun syyn takia
jäsenmaksusta. Tämä ei vapauta Sukeltajakiltaa Maanpuolustuskiltojen Liitolle
suoritettavasta jäsenmaksusta. Jäsen joka on ollut yhden vuoden maksamatta
jäsenmaksunsa, voidaan hänet katsoa eronneeksi Sukeltajakillasta.
Jäsenen, joka toimii vastoin Sukeltajakillan sääntöjä ja laiminlyö velvollisuutensa, voi
hallitus erottaa. Päätöksestä voi asianomainen valittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa,
siitä tiedon saatuaan, seuraavalle yhdistyksen vuosikokoukselle.
4 § SUKELTAJAKILLAN HALLITUS
Sukeltajakillan asioita hoitaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja
sekä 6-8 hallituksen jäsentä siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa.
Ensimmäisen kerran erovuoro ratkaistaan arvalla heti vaalien jälkeen. Kaikki edellä
mainitut voidaan valita uudelleen. Yksivuotiskaudeksi voidaan valita myös 1-2
varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä kutsuu tai
nimittää rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat.
Tarvittaessa toimihenkilöt puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta
voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Erinäisiä tehtäviä varten hallitus on
myös oikeutettu hyväksytyn talousarvion rajoissa palkkaamaan henkilöitä, joiden
toimintaohjeet antaa hallitus.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan hallituksessa 10 §:n
mukaisesti.
Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan tai kuolee kesken toimikauttaan, valitsee
lähinnä seuraava varsinainen vuosikokous tai ylimääräinen vuosikokous hänen

3

tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden hallituksen jäsenen. Jos on valittu
varajäsen, jatkaa varajäsen toimikauden loppuun.
5 § NIMEN KIRJOITTAMINEN
Sukeltajakillan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämien hallituksen
jäsenten kanssa. Hallituksen ulkopuolinen toimihenkilö ei voi olla Sukeltajakillan
nimenkirjoittajana.
6 § TILIT
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hyväksyy laskut ja
antaa maksumääräykset, ellei yhdistyksen hallitus toisin päätä.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen jätetään toiminnantarkastajien tarkastettaviksi
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokouksen pitämistä. Toiminnantarkastajien on
annettava tarkastuskertomuksensa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
7 § SUKELTAJAKILLAN KOKOUKSET
Sukeltajakillan vuosikokous pidetään tammi-maaliskuussa. Kokouksen avaa
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka heidän estyneenä ollessa joku
hallituksen jäsenistä.
Sukeltajakillan ylimääräinen vuosikokous pidetään, jos 10 % äänioikeutetuista
jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi tai hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi.
8 § KOKOUSKUTSU
Ilmoitus yhdistyksen kokouksen ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on
kirjallisesti tai sähköpostilla toimitettava kaikille yhdistyksen jäsenille.
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.
9 § VUOSIKOKOUS
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

kokouksen avaus

2.

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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4.

hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6.

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

8.

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 6-8 muuta jäsentä sekä 1-2
varajäsentä

9.

valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

10.

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11.

kokouksen päättäminen

Mikäli Sukeltajakillan jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta.
10 § PÄÄTÖKSENTEKO KOKOUKSISSA
Kokouksissa ratkaistaan asiat yleensä avoimella äänestyksellä ja päätökseksi tulee se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä
ole toisaalla toisin sanottu. Henkilövaaleissa käytetään suljettua äänestystä sitä
vaadittaessa. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee tuloksen avoimessa äänestyksessä
puheenjohtajan ääni ja suljetussa äänestyksessä arpa.
11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen vuosikokouksessa, jos siitä on 8 §:n
mukaisesti kokouskutsussa erikseen mainittu. Muutosehdotus on hyväksytty, kun se
on kokouksessa saanut vähintään 2/3 annetuista äänistä. Muutosehdotuksia voivat
tehdä sekä hallitus että yksityiset jäsenet. Hallituksen ulkopuolelta tulevat
muutosehdotukset on perusteluineen kirjallisesti jätettävä hallitukselle vähintään
kahta kuukautta ennen vuosikokousta.
12 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Kysymys yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa yhdistyksen
vuosikokouksessa, joiden väliä on vähintään kaksi kuukautta ja joista toinen on
sääntömääräinen vuosikokous. Purkamisen puolesta on annettava vähintään 3/4
annetuista äänistä. Yhdistyksen arkisto, rahavarat ja muu omaisuus siirtyvät tällöin
Sukeltajakillan viimeisessä kokouksessa määrättävälle, lähinnä samanlaista tarkoitusta
ajavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle.
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13 § ERITYISET SÄÄNNÖKSET
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.
Näiden sääntöjen tullessa voimaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Laivaston Sukeltajakillan perustamiskokous 10.10.1985.
Sääntöehdotus hyväksytty kevätkokouksessa 22.3.1986 ja lähetetty Laivaston Kilta ry:lle
Säännöt hyväksytty Sukeltajakillan ylimääräisessä kokouksessa 19.9.1994.
Säännöt rekisteröity 6.3.1995.
Muutettu Sukeltajakillan vuosikokouksessa 8.3.2014.
Sääntömuutos rekisteröity 8.10.2014.
Muutettu Sukeltajakillan ylimääräisessä vuosikokouksessa 25.8.2016.
Sääntömuutos rekisteröity 1.12.2016.

