
PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKALAITOKSEN ESIKUNNAN KILLAN 

SÄÄNNÖT 

 

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan kilta ry 

(PVLOGLE:n kilta) ja sen kotikunta on Tampere. Yhdistyksestä käytetään näissä 

säännöissä nimitystä kilta. 

 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot 

Killan tarkoituksena on Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan sekä sitä 

edeltäneiden Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnan ja Puolustusvoimien 

Materiaalilaitoksen Esikunnan perinteiden ylläpitäminen, jäsenistön yhteishengen 

vaaliminen ja tietoisuuden lisääminen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää perinneaineistoa, julkaisee yhdistystä 

koskevia tiedotuksia ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia muistoja sekä järjestää 

juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retki-, tutustumis- ja muita edellä mainitun kaltaisia 

tilaisuuksia. 

 

Toimintansa tukemiseksi kilta voi toimeenpanna asianomaisella luvalla varainkeräyksiä, 

maksullisia tilaisuuksia ja arpajaisia, myydä muisto- ja perinne-esineitä sekä ottaa vastaan 

testamentteja ja lahjoituksia sekä avustuksia. Kilta voi myös omistaa toimintansa kannalta 

tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta. 

 

3 § Jäsen 

Killan varsinaisia jäseniä voivat olla Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa 

palvelevat tai siinä ja sitä edeltäneissä organisaatioissa aiemmin palvelleet henkilöt sekä 

Järjestelmäkeskuksessa Tampereen varuskunnassa palvelevat ja siinä aiemmin palvelleet 

henkilöt sekä kaikki ne henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat olla 

toteuttamassa yhdistyksen tarkoitusta. 

 

Killan hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet hakemusten perusteella. Jäsenyys alkaa, kun 

hallitus on hyväksynyt uuden jäsenen. 

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.  

 

Yhdistys voi hallituksen esityksestä vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua 

kunniapuheenjohtajikseen ja kunniajäsenikseen yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti 

edistäneitä henkilöitä. 

 

Jos jäsen on jättänyt maksamatta toimintavuoden jäsenmaksun, hallitus voi todeta hänen 

eronneen killan jäsenyydestä. Killasta erottamisesta päättää hallitus. 

 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää 

vuosikokous. Liittymis- ja jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. 

Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat vapautetut liittymis- ja jäsenmaksuista. 



 

Killan jäsenluettelon pitämisestä vastaa hallitus. 

 

4 § Hallitus 

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi 

muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. 

 

Hallituksen puheenjohtajasta käytetään nimitystä killan puheenjohtaja. 

 

Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, 

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä 

vaatii. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. 

 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista 

hallituksen jäsenistä. Kokouksen puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä 

tasan, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. 

 

5 § Killan nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin, 

rahastonhoitajan tai hallituksen jäsenen kanssa.  

 

6 § Toiminta- ja tilikausi 

Killan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnan- 

tarkastajalle viimeistään yksi kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on 

annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen 

vuosikokousta.  

 

7 § Killan kokouskutsu 

Killan kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän 

(7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostina tai kirjallisena kullekin 

jäsenelle. 

 

8. § Killan kokoukset 

Killan vuosikokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa hallituksen määräämänä 

päivänä. 

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. 

Kokous on kutsuttava koolle viipymättä. 

 



Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on varsinaisilla jäsenillä. Kunniapuheenjohtajilla ja 

kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

Yhdistyksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 

Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 

kuitenkin asia ratkaistaan arvalla. 

               

9 § Vuosikokous      

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi äänten laskijaa. 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

4. Hyväksytään kokouksen asialista. 

 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä. 

 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruudet. 

 

8. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali. 

 

9. Toimitetaan hallituksen muiden jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten 

vaali. 

 

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 

 

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. 

 

Mikäli killan jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä 

ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

 

10 § Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

 

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään 

yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä 

tavalla. Killan arkistoa ei saa luovuttaa yksityiselle henkilölle. 



11 § Muuta 

Muilta osin killan toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.  


