Säännöt:
LAHDEN SEUDUN LOTTAPERINNEYHDISTYS ry.

SÄÄNNÖT
NIMI; KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
1§
Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Lottaperinneyhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään
nimitystä yhdistys.
Yhdistyksen kotipaikka on Lahti ja sen toiminta-alueena Lahti ympäristöineen. Yhdistys kuuluu
jäsenenä Suomen Lottaperinneliitto ry:een, Lottatraditionsförbundet i Finland rf:iin.

TARKOITUS JA TOIMINTA
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää niitä ihanteita, jotka aikoinaan elähdyttivät vuosien 19211944 aikana Lotta Svärd-järjestön jäseniä, säilyttää lottien muisto ja henkinen perintö sekä
kasvattaa maanpuolustustahtoa ja levittää maanpuolustustietoutta.

3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
•
•
•
•
•
•
•

levittää oikeaa tietoa Lotta-Svärd-järjestöstä
tukee lottajärjestöä koskevaa tieteellistä tutkimusta ja kirjallista toimintaa
huolehtii lottamuistojen säilyttämisestä
harjoittaa tarkoituksensa mukaista julkaisutoimintaa
järjestää kokouksia, kursseja, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia
huolehtii tiedotustoiminnasta
edustaa jäseniä heitä yhteisesti koskevissa kysymyksissä

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksuja, suorittaa varojen keräystä, ottaa
lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, perustaa rahastoja, järjestää arpajaisia ja harjoittaa liiton
jäsenmerkillä varustettuja adressien, korttien ja muiden samantapaisten tuotteiden myyntiä.
Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan.
Yhdistys voi olla jäsenenä sen tarkoitusta edistävissä yhdistyksissä.

4§
Yhdistyksen kieli on Suomi. Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomen kieli, mutta sen kokouksissa
läsnäoleva on oikeutettu käyttämään myös ruotsin kieltä ja saamaan käyttämällään kielellä
pöytäkirjan liitteeksi lausuntonsa, joka kokouksessa luetaan myös suomeksi.

JÄSENET JA JAOSTOT
5§
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia ja kannattajajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi
voidaan hyväksyä jokainen entinen lotta ja lottatyttö sekä yhdistyksen tarkoitusta kannattava muu
luonnollinen henkilö.
Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoitusta kannattava henkilö,
oikeuskelpoinen säätiö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Yhdistyksellä voi olla rekisteröimättömiä jaostoja, joilla on omat ohjesäännöt, jotka yhdistys
hyväksyy.

6§
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Jäseneksi hyväksytty henkilö merkitään
yhdistyksen jäsenluetteloon. Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen
kokoukselle. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahden
kalenterivuoden ajan sen erääntymisestä lähtien.

7§
Yhdistykseen liittyessään varsinainen ja kannattajajäsen sitoutuu suorittamaan yhdistyksen
vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat
jäsenmaksusta vapaita.

8§
Yhdistys suorittaa liitolle liittokokouksen päättämän jäsenmaksuun jokaisesta maksuvelvollisesta
jäsenestään.

HALLINTO
Toimielimet
9§
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset, hallitus ja työvaliokunta.
Yhdistyksen kokoukset
10 §
Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen vuosikokous kokoontuu hallituksen kutsusta vuosittain helmikuun aikana.
Vuosikokous kutsutaan koolle sanomalehti-ilmoituksella tai kirjallisella kutsulla jäsenille vähintään
14 vuorokautta ennen.

Hallitus voi samalla tavalla ja samassa ajassa kutsua koolle yhdistyksen kokouksen, kun se katsoo
sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta vaatii.

11 §
Kullakin varsinaisella yhdistyksen jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenellä ei
ole äänioikeutta vuosikokouksessa. Käsiteltävinä olevat asiat päätetään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa. Muissa asioissa
päätökseksi tulee se esitys, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

12 §
Asia, jonka jäsen haluaa esittää vuosikokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä kirjallisesti hallitukselle
vähintään 20 päivää ennen kokousta.

13 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
I Kokouksen järjestäytyminen
1.
2.
3.
4.

valitaan kokouksen puheenjohtaja
valitaan kokouksen sihteeri(t), pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat
1.
2.
3.
4.
5.

käsitellään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimikautta varten
vahvistetaan talousarvio, jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus kuluvaa
toimintavuotta varten
6. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja
7. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
8. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
9. valitaan yhdistyksen edustaja/edustajat Suomen Lottaperinneliiton varsinaiseen
liittokokoukseen
10.valitaan edustajat muiden järjestöjen kokouksiin, joissa yhdistys voi olla edustettuna
11.vahvistetaan tilintarkastajien, kokousedustajien ja toimihenkilöiden palkkio
12.käsitellään hallituksen tai yhdistyksen jäsenen esittämät asiat.

HALLITUS

14 §
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8-12 muuta
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, joista
kaksi viimeksi mainittua voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen puheenjohtaja ja muut
jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten että puolet muista jäsenistä on vuosittain
erovuorossa. Jäsenten erovuoroisuus ratkaistaan ensimmäisellä kerralla arvalla ja sen jälkeen
vuoron mukaan.

15 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he pitävät sitä tarpeellisena tai jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet sen muista
jäsenistä on saapuvilla.Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa
äänestyksessä arpa.

16 §
Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten
mukaisesti.
Lisäksi sen tehtävänä on:
1. päättää jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta
2. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat
3. vastata yhdistyksen taloudesta
4. pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa
5. asettaa työvaliokunta, mahdolliset toimikunnat ja työryhmät
6. vastata yhdistyksen tiedotustoiminnasta
7. suorittaa yhdistyksen edellyttämät tehtävät§
Työvaliokunta
17 §
Hallituksella on työvaliokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja ja hallituksen valitsemat jäsenet.
Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokousasiat, toteuttaa hallituksen päätökset ja hoitaa
yhdistyksen juoksevia asioita hallituksen ohjeiden mukaisesti.
Toimita ja tilikausi

18 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja muiden tarpeellisten
asiakirjojen tulee olla valmiita tilintarkastajille jättöä varten tammikuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajien on palautettava ne lausunnoillaan varustettuna viimeistään helmikuun 15 päivään
mennessä.

Nimen kirjoittaminen
19 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin
kanssa.

Kunnianosoitukset
20 §
Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen henkilön, joka on toiminut yhdistyksessä
pitkäaikaisesti ja erittäin ansiokkaasti. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen sen tarkoitusperien
hyväksi erittäin ansiokkaasti työskennelleen henkilön. Päätöksen edellä tässä pykälässä
tarkoitetuissa asioissa tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
21 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on
otettu yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta on kokouksessa äänestänyt
vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muutos tulee
voimaan, kun muutos on merkitty yhdistysrekisteriin.

22 §
Jos yhdistys purkautuu, on sen varat sen jälkeen, kun velat on maksettu yhdistyksen purkavan
päätöksen mukaisesti, käytettävä naisten maanpuolustustyötä tukeviin tarkoituksiin.
Purkamiskokouksessa päätetään myös yhdistykselle lahjoitettujen ja testamentattujen varojen
käytöstä tarvittaessa edellisestä momentista poiketen niin, että lahjoittajan tai testamentintekijän
tahto toteutuu.

23 §
Kaikessa siinä, mistä ei ole määrätty näissä säännöissä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

