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Nimi: Helsingin Reserviupseeripiiri ry, ruotsiksi Hersingfors

Reservoffice rsd istri kt rf
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Döbelninkatu 2

00260 Helsinki
Rekisterinumero: g7.6g4

Merkitty rekisteriin: 09.02.1964
räljennös annettu: 06.07.2016
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- 
t u Yhdistyksen nimi on Helsingin Reserviupseeripiiri ry, ruotsiksi HelsingforsIY

--- 
Reservofficersdistrikt rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

----- 
Yhdistyksen toiminta-alueen määrää suomen Reserviupseeriliitto ry.

= 
Yhdistystä nimitetään myöhemmin näissä säännöissä piiriksi.

TARKOITUS JA TOIMINTA
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Rekisterinumero: gT.6g4

2 S Piirin tarkoituksena on toimia sen alueella olevien Suomen Reserviupseeriliiton
jäsenyhdistysten aafteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä ediståen toiminnallaan

::om1a:en Jhteiskunn:n 
er,inlirkeiden toimintojen turvaamiseksija KoKonaismaanpuorustusta ja

kansalaisten turvairisuuden risäaimistä pyrkien sama[a parantamaan vapaaehtoisen
maanpuolustuksen asemaa sekå kehittElmällä reserviupseerihenkeä

3 $ Tarkoitustaan piiri toteuttaa
1 ) ylläpitämållå maanpuotustustahtoa ja -kykyä
2) ohjaamalta ja Järjestämåltä henkistä ja fyysistä kuntoa y äpitåväå Ja kehittävää toimintaa
mukaan luettuna sotilastaidot ja ammunta sekå ampumaratatoiminta
3) jårjestämällå kokous- ja valistustfl aisuuksia
+}tradoitiarnqtia kursiii., iulkaisu- jå rieäotuistoimintaa
5) harjoittamalla yhteydenpltoa kaikldin sidosryhmiinsä
6) toimimella kokonaismaanpuorusliiis6n hyväksi ja edistämäflä maanpuorustustietoisuuden
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E tuntemista

E 7) tekemällä jäsenistonsä edunvalvontaa

ä 8) järjestämällä turvallisuuspolitiikkaan liittyvää toimintaa ja koulutusta

$ 9) ylläpitämällä isänmaan historian tuntemusta

; 10) vaalimalla sotilas- ja veteraaniperinteitä

q 11) ohjaamalla ja tukemalla jäsenyhdistystensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti
q
E

H Piiri voi harjoittaa toimintansa tukemiseksi sellaista taloudellista toimintaa, joka liittyy
sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka sellaista, jota on pidettävä taloudellisesti vähäisenä.

Piiri on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä omistamaan kiinteätä
ja irtainta omaisuutta.

Piiri toimii yhteistyössä alueensa muiden maanpuolustusjärjestojen ja viranomaisten,
erityisesti puolustusvoimien kanssa.

Piiri ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

- 

,ii. r

- 

rJn\:

--
: Ar: + 3 Piirin varsinaiseksijäseneksi voi päästä Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistys, jonka

-: kotipaikka on piirin alueella ja jonka piirihallitus jäseneksi hyväksyy.

--
-
: Piirissä voi lisäksi toimia piirihallituksen hyväksymiä jäsenyhdistysten jäsenten muodostamia

-- 
rekisteroimättömiä yhteenliittymiä, jotka eivät ole piirin varsinaisia jäseniä.

Piirihallitus voi lisäksi hyväksyä tukijäseneksi sellaisen yhteisön, joka haluaa tukea piirin
tavoitteiden toteutumista. Tukrläsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Läsnäo,l.o-,oikeu.s v.uo-sikokouksiin voidaan myöntää hallituksen esityksestä vuosikokoukselle.::...:

':' 
" 

l:

5 $ Jåsenyhdistykset suorittavat piirille jäsentensä lukumäärän perusteella jäsenmaksun, jonka
, "',,: . ' su'uruudeSta maärätään piirin syyskokouksessa.

6 $ Piirin kokous,voi piirihallituksen ös,ityksestä kutsua piirin kunniapuheenjohtajaksi tai
kunniajäseneksi sen tarkoitusperiä.hu,omattavalla tavalla edistäneen henkilön.
Kunniapuhee-njohtajaksi voidaan kutsua vain piirin puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö.
Kunniajäseniä voi olla yhtäaikaisesti enintään viisi (b).

Ku nn iapu heenjohtaja ja ku n niajäsenet eivät suorita piiril le jäsenma ksua.

. Arkadiankelu 6- A, 00.100-He-lsinki I PL 1140, 0olo1 Helsinki I Puhelin: 029 5Og 5ooo I T€tefaksi:029 SO9 5328 I y-tunnus 02,{4683-1
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€ 7 I Jäsenyhdistyksen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa piiriä kohtaan tai toiminut piirinö

F tarkoitusperien vastaisesti, piirihallitus voi erottaa piirin jäsenyydestä määräajaksi tai

S 
kokonaan.

; Piiri voi katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi hallituksen päätöksellä, jos tämä ei ole maksanut
g jåsenmaksuaan kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä.
q
F

H Jäsenyhdistys voi erota piiristä yhdistyslain säännösten mukaisesti.

YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

8 $ Piirin toimielimet ovat piirin kokous ja piirihallitus.

PIIRIN KOKOUKSET

9 $ Piirillä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta: syyskokous, joka on pidettävä
viimeistään joulukuun 15. päivänä ja kevätkokous, joka on pidettävä viimeistään toukokuun 31"
päivänä.

--: Kokouspaikan ja -ajan määrää piirihallitus.

-:

-- 
vrirnääräinen piirin kokous on pidettävä, mikäli kokous niin päättää, piirihallitus katsoo sen

- 

llll

-=
- 

tarDsgllisgksi tai milloin yksi neljäsosa (1/4) piirin jäsenyhdistyksistä sitä

-
: niirihsllifukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä

-
- 

on ^,:ri. ,:^ r-,.r,,---^ -::ar r-- ---: uu päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on piirihallitukselle saapunut.

Piirin kokoukseen on lähetettävä ennakkoilmoitus 40 päivää ennen kokousta ja varsinainen
kokouskutsu 14 päiväå ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse tai ilmoittamalla
piirin tie.dotuslehdessä. 

,Kokouskutsu voidaan toimittaa sähköisenä niille jäsenyhdistyksille,
jotka tämän kutsutavan kirjallisesti hyväksyvät.

. 
t :,

r..',, 
,,,"'' satalukua kohti. Aanioikeuden perusteena on se jäsenmäärä, jonka perusteella jäsenyhdistys on

'' ,, ,' , suorittanut jäsenmaksun piirille,edelliseltä toimintavuodelta. Jäsenyhdistys saa lähettää
koköukseen, yhtä monta edr,rstajaa, kuin sillä on ääniä.

Jäsenyhdistyksen äänivaltaä pi,irin kokoUksessa käyttää siihen valtuutettu edustaja.

: ' : Muilla'edustajilla on kokouksessa'puhe- ja läsnäolo-oikeus. Piirihallituksen jäsenillä on
' ,,, ", kokouksessa puhe- ja.läsnäolo-oikeus samoin kuin tilintarkastajilla ja toiminnantarkastajilla.
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S Piirin kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä

E annetuista äänistä, jollei näissä säännöissä toisin måärätä. Aänten ollessa tasan ratkaistaan

p vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja

$ kannattaa.

:_a

s

s Piirihallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaaleissa tulee valituksi se henkilö,

E jota on kannattanut yli puolet vaalissa annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä

H äänestyskierroksella kukaan ehdokkaista ei saa tarvittavaa enemmistöä, seuraavalle

vaalikierrokselle pääsee kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Aånten ollessa tasan

ratkaistaan vaali arvalla.

11 $ Piirin syyskokouksessa

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi

ääntenlaskijaa

2) V alitaan ta rvittaessa pi i ri hal I itu ksen pu heenjohtaja sekä ens immä i nen ja toi nen

vara pu heenjohtaja kahdeksi seu raåvaksi toi mi ntavuodeksi

3) Valitaan piirihallituksen muut kahdeksan (8) jäsentä seuraavaksi toimintavuodeksi

-r\f

: 4) Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille

: varamiehet

-
: t',t t/shyistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

-vrr-
^\ r

'rt t/sfivistetaan jäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisaika sekä tukijäsenten jäsenmaksun

-vJ\
=-: suuruus- ja suorittamisaika

-- 
7) Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio

--
: 8) Käsitellään muut piirihallituksen esittämät sekä jäsenyhdistysten viimeistään neljätoista

(14) päivää ennakkoilmoituksen jälkeen piirihallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi

esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23 $:ssä tarkoitettuja asioita, ellei niitä ole

kokouskutsussa ma i n ittu.

12 $ Piirin kevätkokouksssa:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri. kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi

ääntenlaskijaa

2) Käsitellåän piiriir toirnlhtakertorni! jå titnpäätös edelliseltai toimintakaudelta

3) Esitetään tilintarkastuskertomus

4) Päätetäånititinp'riätök€en vahvistämisqstå jå vastuuvapauden myöntåmisestä

vastuuvekoliisille

5) Kiisitellään muut piirihallituksen 6slttåkrå1 seka jasenyhdistysten viimeistään neljätoista
(14) påivåä €nnakkoilrnoituksen jäliesh piFihallitukselle kirjallisesti käsitettäväksi

esittämåt asiat, ei kuitenkaan yhdistyrlain 23 S:sså tarkoitettuja asioita, ellei niitå ole
kokouskutsussa mainfttu.

- Arka;iankatu 6 A, oqlo0 Helsinki t PL 1140, 00101 Helsinki I Puhelin: 029 5Og 5oo0 | T€letuksir 029 509 5328 | Y-tunnus 02,t4683-l
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6

ä 13 $ Piirihallitus toimii piirin lakimääräisenä edustajana.
r
6

+

; Piirihallitukseen kuuluvat piirin puheenjohtaja, piirin ensimmåinen ja toinen varapuheenjohtaja

g sekä kahdeksan (B) muuta jäsentä. Piiri-hallitukseen voidaan valita sama puheenjohtaja,

E varapuheenjohtaja taijäsen samaån tehtävään korkeintaan neljäksi (4) toimintavuodeksi

H peräkkäin. Mikäli kuitenkin piirihallituksen jäsen tai varapuheenjohtaja valitaan

puheenjohtajaksi, voi hänellä olla peräkkäisiä toimintavuosia piirihallituksessa enintään

kahdeksan (8).

Piirihallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät.

14 $ Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan

kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet {112J hallituksen jäsenistä on paikalla ja

yksi näistä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös

-- 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

--
--
:

- 
Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

:

-
: ^" ihallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet

- 

Hllf:: ÄÄrestyksessä annetuista äänistä. Aänten ollessa tasan, vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissaaal
I

-
: ^^'?issa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.ctött

15 S Piirihallitus huolehtii piirin toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:

1) Toimia piirin larlloituksen ja tavoitteiden toteuttamiseksi ja huolehtia piirin sisäisestä

toiminnasta piirin kokouksen vahvistaman hallinto. ja talousohjesäånnön mukaisesti

2) Edustaa piiriä

3) Kutsua koolle piirin kokoukset jå.y'ilmistella niissä käsiteltävät asiat

4) Panna taiytäntöön piirin kokousten päåtökset

51'eaåiaa piinin qoustu,ksista suomdnR.eserviupseeriliiton ja muiden yhteisöjen osalta

6) Hoitaa Diirin rahavaroia ia muuta. oinåisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta

7) Päättää'pii:rin ömaibuuden myynnistå?.laihtamisesta ja kiinnittämisestå

8) Huolehtia töimintakertomuksen laatim'rsesta

9l Huolehtia toimintasuunnitelman ia talousarvion laatimisesta.! ,a

10) Huolehtia hallintG. ja talousohjesäånnön valmistelusta

1 '1 ) Pååttåå jåseneksi hWäksymiseslå ja pitää jäsenluetteloa

12) Päått lä yhdistysten yhteenliittyrnien hWäksymisestå
'!3) Palkkäa ja erottaa toimihenl{Jöt. .:

Arkadiankatu 6 A. OO'1OO Hetsinki I PL 1140, 00101 Helsinki Puhelin: 029 5Og 5OOO I leleäksi:029 5Og 5328 | Y tunnus 0244683-1
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TOIMINTA- JA TILIVUOSI SEKA TILINTARKASTUS

16 $ Piirin toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään maaliskuun 31. päivänä jåtettäväksi
tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle, joiden tulee antaa oma tarkastuskertomuksensa
piirihallitukselle huhtikuun 1S. päivään mennessä.

PIIRIN NIMEN KIRJOITTAMINEN

17 $ Piirin nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja, molemmat varapuheenjohtajat ja
piirihallituksen siihen määräämä toimihenkilö, kaksi yhdessä.

SAÄruTÖJEN MUUTTAMINEN JA PIIRIN PURKAMINEN

18 S Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan (Bl4) enemmistöllä
kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Suomen Reserviupseeriliitolle on annettava
tila is u us la usu n non antam iseen sääntöm u utosehdotu ksesta.

19 $ Piirin purkamista koskeva päätöson tehtävä kahdessa peräkkäisessä piirin kokouksessa,
joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

20 $ Jos piiri on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle
rekisteroidylle säätiölle, jonka tarkoitus on vastaava kuin piirillä. Mikäli tällaista säätiötä
ei ole olemassa piirin purkamis- tai lakkauttamishetkellä, luovutetaan sen omaisuus edellä
mainitunla'iselle.säätiölle, joka perustetaan vuoden kuluessa piirin purkamisesta tai
lakkauttamisesta ':o-maisuus void,aan luovuttaa myös sellaiselle rekisteröidylle yhdistyKselle,
JonKa tarkoituksena on kokonaismaanpuoiustuksen edistäminen"

Tibdot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterqärjestelmästä. patentti-
ja rekisterihallitukSen påperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman
allekirjoitusta.
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