
Pioneeriaselajin Liitto r.y.  
Y-tunnus 1085982-0.  

Säännöt 
Rekisterinro 125.683  

1 (5) 

   
   

  
 

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N 

SÄÄNNÖT 

I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 

1. § Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. 

Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomen valtakunnan alue. 

Yhdistys on perustettu marraskuun 8. päivänä 1975 ja se on hyväksytty merkittäväksi yh-

distysrekisteriin kesäkuun 14. päivänä 1978. 

 

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. 

II Tarkoitus ja toiminta 

 

2. § Liitto on jäsenyhdistystensä keskusjärjestö. Jäsenyhdistyksistä käytetään näissä säännöissä 

nimitystä jäsen. 

 

Liiton tarkoituksena on: 

- maanpuolustushengen vaaliminen, 

- pioneerijoukoissa palvelleiden toisiinsa lähentäminen, 

- jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä toimiminen, 

- liiton piiriin kuuluvien historiallisten perinteiden vaaliminen, 

- pioneerijoukoissa palvelevien varusmiesten viihtyisyyden edistäminen, 

- vaikeuksiin joutuneiden aselajiveteraanien henkinen ja aineellinen tukeminen 

- sekä jäsenkuntansa toiminnan edistäminen ja valvominen. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi  

- tukea Museo Militarian, Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseon, toimintaa 

- kerätä perinneaineistoa, 

- julkaista liiton toimintaan liittyviä painotuotteita ja muita julkaisuja, 

- elävöittää historiallisia muistoja, 

- järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, tutustumis- ja muita saman-

kaltaisia tilaisuuksia sekä harjoittaa muuta sen kaltaista toimintaa. 

 

Toimintansa tukemiseksi liitto voi asianmukaisen luvan saatuaan 

- harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, 

- hankkia varoja toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia juhlatilaisuuk-

sia. 

 

Liitto voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja 

irtainta omaisuutta. 

 

Toimintansa liitto ulottaa mahdollisimman laajoihin kansalaispiireihin sukupuoleen ja so-

tilasarvoon katsomatta. 
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III Jäsenyyttä koskevat määräykset 

 
3. § Liiton jäseneksi voi päästä Suomen kansalaisten muodostama rekisteröity pioneerikilta 

tai muu maanpuolustuksen hyväksi toimiva rekisteröitynyt yhdistys, jonka liiton johtokun-

ta hyväksyy jäseneksi.  

Johtokunnalle lähetettyä liittymisanomusta tulee seurata hakijan säännöt. 

Jäsenten tulee noudattaa liiton sääntöjä sekä varsinaisten kokousten, liiton päätösvaltaisten 

kokousten ja johtokunnan päätöksiä. 

 

Liiton kannattavaksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä syyskokouksen määräämän kerta-

kaikkisen tai vuosittaisen maksun suorittavan yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhtei-

sön. 

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi voidaan liiton varsinaisessa kokouksessa johtokun-

nan esityksestä valita henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut liiton päämäärien hyväk-

si. Kunniapuheenjohtajilla ja -jäsenillä ei ole jäsenmaksua. 

 

4. § Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton johtokunnalle tai sen puheen-

johtajalle tai suullisesti liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

 

Jäsenen, joka toimii vastoin liiton sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa liittoa, 

sen työtä ja päämääriä, johtokunta voi erottaa liitosta. 

IV Johtokunta ja sen tehtävät 

 

5. § Liiton asioita hoitaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja se-

kä vähintään 10 ja enintään 15 muuta jäsentä. 

Viimeksi mainituilla on henkilökohtaiset varajäsenet. 

Kustakin jäsenyhdistyksestä on oltava ainakin yksi jäsen varajäsenineen. 

 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu tarpeelliset toimikunnat 

ja toimihenkilöt. 

 

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. 

Muut johtokunnan jäsenet varamiehineen valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä 

vuosittain puolet varsinaisista ja heidän varajäsenensä eroavat. Ensimmäisenä vuotena ero-

vuoro määräytyy arvan perusteella. 

Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. 

 

6. § Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään viisi 

johtokunnan jäsentä sitä haluaa. 

 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 

jäsentä on saapuvilla. 

 

Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 
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7. § Johtokunnan tehtävänä on: 

 

1. Johtaa liiton toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi. 

2. Edustaa liittoa, tehdä liiton puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu liiton kokouksil-

le sekä esiintyä liiton puolesta kantajana ja vastaajana. 

3. Kutsua liitto kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat. 

4. Toimeenpanna liiton kokouksen tekemät päätökset. 

5. Vastata liiton rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimi-

sestä. 

6. Valita liitolle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä 

heidän palkkionsa ja palkkansa tulo- ja menoarvion rajoissa. 

7. Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen 3. ja 4. §:n mää-

räämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa. 

8. Laatia liiton toiminta- ja tilikertomukset. 

9. Laatia ehdotus liiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. 

10. Hoitaa muut liittoa koskevat juoksevat asiat. 

V Kokoukset 

 

8. § Liiton kokoukset ja äänioikeutetut edustajat 

 

Liitto pitää syyskokouksen loka-marraskuussa ja kevätkokouksen maalis-huhtikuussa. 

Liiton kokouksissa on äänioikeus jäsenten valitsemilla ja valtuuttamilla edustajilla, joiden 

lukumäärä määräytyy liiton keskusrekisteriin edellisen kalenterivuoden päättyessä merki-

tyn jäsenen henkilöjäsenten määrän perusteella seuraavasti: 

 

    3 -     50 jäsentä kohti 2 edustajaa 

  51 -   100 jäsentä kohti 4 edustajaa 

101 -   200 jäsentä kohti 6 edustajaa 

201 -   400 jäsentä kohti 8 edustajaa 

401 -   800 jäsentä kohti 10 edustajaa 

801 -          jäsentä kohti 12 edustajaa 

 

Jokaisella edustajalla on yksi ääni.  

 

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

3. Valitaan kokoukselle sihteeri 

4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

5. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa 

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

7. Todetaan läsnäolijat ja äänivaltaiset edustajat 

8. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta 

9. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista ja niiden maksamisajankohdasta 

10. Päätetään seuraavan vuoden talousarviosta 
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11. Valitaan liiton puheenjohtaja 

12. Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 

13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuo-

den tilejä 

14. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten vähintään 30 päivää ennen syysko-

kousta johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat 

15. Kokouksen päättäminen 

 

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

3. Valitaan kokoukselle sihteeri 

4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

5. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa 

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

7. Todetaan läsnäolijat ja äänivaltaiset edustajat 

8. Esitetään johtokunnan laatima kuluneen vuoden toimintakertomus 

9. Esitetään liiton kuluneen vuoden tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien siitä antama 

lausunto 

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

11. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten vähintään 30 päivää ennen kevätko-

kousta johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat 

12. Kokouksen päättäminen 

 

9. § Muita liiton kokouksia pidetään tarpeen mukaan johtokunnan päätöksestä tai milloin vä-

hintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten johtokunnalta pyytää. 

 

10. § Liiton kutsuu kokoukseen johtokunta ilmoittamalla siitä jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai 

sähköpostilla sekä samanaikaisesti ilmoittamalla kokouksesta Hakku-lehdessä. Kutsukirje 

on postitettava tai lähetettävä sähköpostilla jäsenille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päi-

vää ennen kokousta. 

VI Tilit ja nimen kirjoittajat 

 
11. § Liiton tilikausi on kalenterivuosi. 

 

Liiton tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on vähintään 21 päivää ennen kevätkokousta 

jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa johtokunnalle viikon 

kuluessa. 

 

12. § Liiton nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai 

jompikumpi heistä yhdessä liiton sihteerin, rahastonhoitajan tai liittokokouksen johtokunnan 

jäsenistä tai toimihenkilöistä määräämän henkilön kanssa. Liiton sihteeristä käytetään nimi-

tystä pääsihteeri. 
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VII Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 

 

13. § Päätökseen, mikä tarkoittaa näiden sääntöjen muuttamista tai liiton purkamista, vaadi-

taan vähintään ¾ liiton kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. 

Sääntöjen muuttamisasia tai liiton purkamisasia on kokouskutsussa mainittava. 

 

Pioneerimuseon integroituessa Museo Militariaan, Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimu-

seoon, Pioneerimuseon kokoelmissa olevat Pioneeriaselajin Liiton omistamat kokoelma-

aineistot ja irtain omaisuus siirtyvät Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys 

ry:lle, joka hallinnoi integroitua Museo Militariaa, Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimu-

seota.  

 

Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan Pioneerisäätiölle tai liiton 

purkamiskokouksessa erikseen päättämällä tavalla maanpuolustusta tukevaan tarkoitukseen. 

 

 

 

 

 

Uudistetut säännöt hyväksytty Liittokokouksessa 24.11.2001 ja rekisteröity 15.5.2002.  

Sääntöjen 2§ ja 12§ muutokset hyväksytty Liittokokouksessa 23.3.2007 ja rekisteröity 6.11.2007 
Patentti- ja rekisterihallituksessa. 
 
Sääntöjen 10§ ja 13§ muutokset on hyväksytty Liittokokouksessa 28.11.2009 ja rekisteröity 
12.8.2010 Patentti- ja rekisterihallituksessa. 
 
Sääntöjen 2§, 3§ ja 13§ muutokset on hyväksytty Liittokokouksessa 17.11.2012 ja rekisteröity 
Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.8.2013. 
 


