
          
 
  
    
 
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT   
(2016) 
 
1 §Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Uuras-Kilta ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 
 
2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen 
 
Uuras-Kilta ry:n tarkoituksena on olla sodissa 1939 – 44 menetetyn Viipurin ja sen ulkosataman 
Uuraan alueen ja saariston entisille asukkaille ja heidän jälkeläisilleen kotiseudun muistoja ja 
karjalaista kulttuuria säilyttävä yhdysside. 
Uuras-Kilta ry:n tarkoituksena on niin ikään toimia entisen Viipurin läänin merenrannikon kuntien, 
nyttemmin Merikarjalaksi nimetyn alueen, kotiseutu- ja perinneyhdistyksille sekä alueella aikanaan 
toimineille yrityksille ja yhteisöille historiatietoa ja merikarjalaista kulttuuria tallentavana ja 
tieteellistä tutkimusta edistävänä kulttuuriorganisaationa. 
 
Uuras-Kilta ry voi tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan 
jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia varojen keräämiseksi toimintaansa 
varten, hankkia ja omistaa kiinteistöjä sekä tavoittelematta varsinaisesti taloudellista voittoa 
harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa. 
 
3 § Jäsenet 
 
 
Uuras-Kilta ry:n jäseneksi voi tulla jokainen henkilö tai yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus on 
hyväksynyt jäseneksi. 
 
Uuras-Kilta ry:n varsinaisia jäseniä ovat henkilöjäsenet, muut jäsenet ovat kannattaja- tai 
yhteisöjäseniä tai kunniajäseniä. Vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus ja päätösvalta jäsen- ja 
vuosikokouksessa, joista käytetään nimitystä kiltakokous, muilla jäsenillä on kiltakokouksissa 
puhe- ja osallistumisoikeus. Varsinainen jäsen on jäsen, joka maksaa seuran jäsenmaksun, ellei ole 
ikänsä puolesta vapautettu seuran jäsenmaksusta. 
 
Jäsenten on maksettava vuosittainen yhdistyksen kiltakokouksen päättämä jäsenmaksu. 
 
Uuras-kilta ry voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut sen 
toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. 
 
Kiltaneuvosto voi erottaa killan jäsenen, joka varoituksesta huolimatta rikkoo killan sääntöjä, 
toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksesta huolimatta jättää 
jäsenmaksun suorittamatta. 
 
4 § Kiltaneuvosto 
 



Uuras-Kilta ry:n asioita hoitaa kiltaneuvosto, johon kuuluu kiltakokouksessa valitut puheenjohtaja 
ja neljä - kuusi (4-6) varsinaista kiltaneuvoston jäsentä sekä, niin päätettäessä enintään kaksi (2) 
kiltaneuvoston varajäsentä. Kiltaneuvoston puheenjohtajan tehtävästä käytetään nimitystä Kilturi. 
 
Puheenjohtaja ja kiltaneuvoston jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi ja varajäsenet vuodeksi (1) 
kerrallaan, ensimmäisestä kiltakokouksesta alkaen. Kiltaneuvoston varsinaisista jäsenistä kaksi (2) 
on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sitten vuoron mukaan. Jos jäsen eroaa kesken 
kaksivuotiskautensa, astuu varajäsen eronneen tilalle eronneen jäsenen loppukaudeksi. 
 
Kiltaneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä nimittää tehtäväänsä 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös kiltaneuvoston 
ulkopuolelta, toimintavuodeksi kerrallaan.  
 
Kiltaneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet kiltaneuvoston jäsenistä sitä 
vaatii. 
 
Kiltaneuvosto on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
varajäsenet mukaan lukien on läsnä. 
 
Kiltaneuvosto kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen hoidosta. 
 
5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Uuras-Kilta ry:n nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
jompikumpi yhdessä jonkun kiltaneuvoston varsinaisen jäsenen kanssa. 
 
6 § Tilikausi ja tilintarkastus 
 
Uuras-Kilta ry:n tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilinpäätösasiakirjat ja kiltaneuvoston 
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. 
 
Toiminnantarkastajan tulee antaa kiltaneuvostolle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa 
ennen vuosikokousta. 
 
7 § Uuras-Kilta ry:n kiltakokoukset 
 
Uuras-Kilta ry:n vuosikokous/kiltakokous pidetään maalis-huhtikuussa. Muita kokouksia pidetään, 
milloin kiltaneuvosto pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 killan äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä kirjallisesti kiltaneuvostolta anoo. 
 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. Kokouksen avaus, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
4. Esitetään tilinpäätös, kiltaneuvoston vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja kiltaneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille 
myönnettävästä vastuuvapaudesta 



6. Päätetään henkilö-, yhteisö- ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruudet 
7. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 
8. Valitaan kiltaneuvoston kilturi joka toinen vuosi sekä vuosittain jäsenet kiltaneuvoston 
erovuoroisten ja varajäsenten tilalle 
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja alkaneelle tilivuodelle  
11. Valitaan tarvittava toimikunnat 
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
8 § Kiltakokousten koollekutsuminen 
 
Uuras-Kilta ry:n kiltakokoukset kutsutaan koolle vähintään 2 viikkoa ennen kokousta ilmoittamalla 
siitä sähköpostitse, tai kirjeitse niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, sekä seuran kotisivuilla. 
Mahdollisuuksien mukaan kutsu julkaistaan myös sanomalehdessä ja seuran muissa sähköisissä 
tiedotuskanavissa. 
 
Mikäli Uuras-Kilta ry:n jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä 
kirjallisesti ilmoitettava kiltaneuvostolle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 
 
9 § Sääntöjen muuttaminen ja Uuras-Kilta ry:n purkaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Uuras-Kilta ry:n purkamisesta on tehtävä kiltakokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (75 %) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta (käsiteltävä kohta, uusi ehdotus 
perusteluineen) tai Uuras-Kilta ry:n purkamisesta. 
 
Jos Uuras-Kilta ry purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun killan velat on maksettu, killan 
toimialueella asuvan karjalaisväestön hyväksi tavalla, josta viimeinen kiltakokous päättää. Ellei se 
ole mahdollista, on varat luovutettava Karjalan Liitto ry:lle, samaan tarkoitukseen käytettäväksi. 
 
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslaissa olevia määräyksiä. 
 


