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Oulaisten Seudun Lottaperinneyhdistys ry
SÄÄNNÖT
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
1§

Yhdistyksen nimi on Oulaisten Seudun Lottaperinneyhdistys ry, josta näissä
säännöissä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Oulaisten
kaupunki ja sen toiminta-alueena Pohjois-Pohjanmaa.

Tarkoitus ja toiminta
2§

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää Lotta Svärd-järjestön ihanteita, säilyttää
lottien muisto ja lottien henkinen perintö sekä lujittaa maanpuolustustahtoa ja
levittää maanpuolustustietoutta.

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-jakaa oikeaa tietoa Lotta Svärd-järjestöstä
-huolehtii lottamuistojen ja -perinteiden säilymisestä
-harjoittaa tarkoituksensa mukaista julkaisutoimintaa
-järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä jäsenilleen tutustumiskäyntejä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
-ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
-toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
-omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Yhdistys voi kuulua jäsenenä sen tarkoitusta edistäviin yhdistyksiin.

Jäsenet
4§

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia tai kunniajäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen entinen lotta ja
lottatyttö sekä yhdistyksen tarkoitusta kannattava muu henkilö.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti
toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.
Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun
maksamatta kahden peräkkäisen vuoden ajan sen erääntymisestä lukien.
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Jäsenmaksu
5§

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistyksen
vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen kokoukset
6§

Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä tai jäsenille lähetetyllä kirjallisella kutsulla vähintään 14
vuorokautta ennen kokousta.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen kutsusta marraskuun loppuun
mennessä.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten vaatii.

7§

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Käsiteltävät asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Vaalit toimitetaan suhteellisella enemmistövaalilla siten, että valituksi tulevat ne
ehdokkaat, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Vuosikokous
8§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
ääntenlaskijat
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. esitetään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
5. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten
8. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus sekä tulo- ja menoarvio
9. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja
10. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
11. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Asia, jonka yhdistyksen varsinainen tai kunniajäsen haluaa esittää
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään 30
vuorokautta ennen kokousta.
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Hallitus
9§

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja
kuusi (6) muuta jäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi
kerrallaan siten, että puolet muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa.
Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt joko keskuudestaan tai
ulkopuolelta.
Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan ja asettaa toimikuntia ja
työryhmiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet sen muista jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen nimen kirjoittajat
10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

Toiminta- ja tilikausi sekä toiminnantarkastus
11 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään maaliskuun 31. päivänä. Toiminnantarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään huhtikuun 15. päivään
mennessä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
12 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta. Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se on
merkitty yhdistysrekisteriin.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan seuraavassa
yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on vähintään yksi kuukausi,
ensimmäisessä kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja toisessa
kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa yhdistyksen varat on käytettävä naisten maanpuolustustyötä
tukeviin tarkoituksiin purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

13 §

Muilta osin noudatetaan yhdistyksistä annetun lain määräyksiä.

