
Turun seudun lottaperinneyhdistys ry,  Lottatraditionsföreningen i Åbo trakten rf. 
 
SÄÄNNÖT 
 
Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 
 
1 §  
Yhdistyksen nimi on Turun seudun lottaperinneyhdistys ry, Lottatraditionsföreningen i Åbo trakten 
rf. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja sen toiminta-alue Turun seutu. 
 
Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
2 § 
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää niitä ihanteita, jotka elähdyttivät vuosien 1921–
1944 aikana Lotta Svärd -järjestön jäseniä, säilyttää lottien muisto ja henkinen perintö sekä 
kasvattaa maanpuolustustahtoa ja levittää maanpuolustustietoutta. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

- levittää oikeata tietoa Lotta Svärd -järjestöstä 
- tukee alueen lottia koskevaa tieteellistä tutkimusta ja kirjallista toimintaa 
- harjoittaa tarkoituksensa mukaista tiedotustoimintaa 
- huolehtii lottamuistojen ja perinteiden säilymisestä 

 
Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin yhdistyksiin, jotka ovat lähellä sen omaa toimintaa ja 
periaatteita. 
 
Yhdistyksellä voi olla rekisteröimättömiä alaosastoja, jotka yhdistys hyväksyy. 
 
Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan 
lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, toimeenpanna asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja 
arpajaisia sekä myydä lotta- tai jäsenmerkillä varustettuja adresseja, kortteja ja muita samantapaisia 
tuotteita. 
 
Jäsenet 
 
3 §  
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. Saavutetut 
jäsenoikeudet säilyvät. 
 
Jokainen entinen lotta ja pikkulotta voi liittyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Yhdistyksen 
varsinaiseksi jäseneksi voidaan kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä muukin kuin edellä 
mainittu yhdistyksen periaatteita kannattava luonnollinen henkilö sekä kannattajajäseneksi säätiö tai 
oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka toiminnallaan on osoittanut kannattavansa yhdistyksen 
periaatetta ja tarkoitusta. 
 
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi hallituksen esittämän jäsenen tai henkilön, joka on 
erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. 
Yhdistyksen kokous voi nimetä yhdistyksessä erityisesti ansioituneen puheenjohtajan 
kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajia voi yhdistyksellä olla yksi kerrallaan. 
 



Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen 
katsotaan eronneeksi, jos tämä on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta kahden vuoden ajan 
jäsenmaksun erääntymisestä lukien.  
 
Jäsenmaksu 
 
4 § 
Yhdistyksen varsinainen jäsen ja kannattajajäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen 
vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä 
jäsenmaksua. 
 
Hallitus 
 
5 §  
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6–10 
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, joista 
kaksi viimeksi mainittua voivat olla hallituksen ulkopuolelta. 
 
Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että 
hallituksen muista jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Jäsenten erovuoroisuus ratkaistaan 
ensimmäisellä kerralla arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai 
jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) muista hallituksen jäsenistä sitä heiltä vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen muista 
jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin 
arpa. 
 
Hallitus voi nimetä työvaliokunnan sekä toimikuntia hallituksen esittämiä erityistehtäviä varten. 
Työvaliokunta ja toimikunnat toimivat hallituksen alaisina ja valvonnassa. 
 
Hallituksen tehtävät 
 
6 § 
Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten 
mukaisesti, päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta, valmistelee yhdistyksen 
kokouksissa esille otettavat asiat, huolehtii varojen hankinnasta, pitää yhdistyksen jäsenistä 
luetteloa ja hoitaa muut sille lain mukaan kuuluvat asiat. 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
7 § 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin 
tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä sihteerin ja rahastonhoitajan kummankin yksin 
kirjoittamaan yhdistyksen nimen. 
 
Tilikausi ja toiminnantarkastus 
 



8 § 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava toiminnan tarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä. 
 
Yhdistyksen kokoukset ja koollekutsumistapa 
 
9 § 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana loka-marraskuun aikana. 
Vuosikokous kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta yhdistyksen 
vuosikokouksen määräämällä tavalla joko sanomalehti-ilmoituksella alueella laajasti leviävässä 
sanomalehdessä tai yhdistyksen jäsenille henkilökohtaisesti lähetettävällä kokouskutsulla. 
 
Hallitus kutsuu samalla tavalla ja samassa ajassa koolle ylimääräisen kokouksen, kun yhdistyksen 
kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään yksi kymmenesosa 
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten 
hallitukselta kirjallisesti vaatii. 
 
Vuosikokous 
 
10 § 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus 
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille 
3) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaa toimintakautta varten 
4) vahvistetaan varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus  
5) valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja 
6) määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien 
tilalle 
7) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 
8) valitaan edustajat niiden muiden yhteisöjen kokouksiin, joissa yhdistys voi olla edustettuna 
9) vahvistetaan toiminnantarkastajan, kokousedustajien ja toimihenkilöiden palkkiot 
10) päätetään kokouskutsutavasta sääntöjen 9 §:n puitteissa 
11) käsitellään hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät aloitteet sekä muut kokouskutsussa 
mainitut asiat 
 
Yhdistyksen jäsenten vuosikokoukselle tekemät aloitteet on jätettävä yhdistyksen hallitukselle 
vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen vuosikokousta. 
 
Sääntöjen muuttaminen  
 
11 § 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosa 
(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 
Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin. 
 
Yhdistyksen purkaminen 
 
12 § 



Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat sen jälkeen, kun velat on maksettu 
yhdistyksen purkamista koskevan päätöksen tehneen kokouksen päätöksen mukaisesti 
lottaperinnetyötä tukeviin tarkoituksiin. 
 
Purkamista koskevassa kokouksessa päätetään myös yhdistykselle lahjoitettujen ja testamentattujen 
varojen käytöstä tarvittaessa edellisestä momentista poiketen niin, että lahjoittajan tai 
testamentintekijän tahto toteutuu. 
 
Muuta 
13 §  
 
Kaikessa, mistä ei ole määrätty näissä säännöissä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 
 
 


