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Voimassaolevat säännöt: 17.02.2021 11:47:38
1. § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Lottaperinneliitto Lottatraditionsförbundet i Finland ry ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki ja toiminta-alueena kokomaa. Yhdistystä nimitetään näissä
säännöissä liitoksi.
2. § Tarkoitus ja toiminta
Liiton tarkoituksena on
- ylläpitää ihanteita, joiden varaan Lotta Svärd -järjestön toiminta
rakentui vuosina 1921 - 1944 säilyttäen lottien muiston ja henkisen
perinnön
- toimia maanpuolustusjärjestönä osallistumalla kansalaisten
kriisivalmiustaitojen parantamiseen
- lisätä maanpuolustustahtoa sekä välittää tietoa maanpuolustuksesta
- kehittää ja ylläpitää yhteyksiä maanpuolustusjärjestöihin
kotimaassa ja ulkomailla
- myydä jäsentuotteita
3. § Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
- tukee jäsenyhdistysten toimintaa ja uusien yhdistysten
perustamista
- ylläpitää ja jakaa tietoa Lotta Svärd -järjestön toiminnasta
- tukee lottien toimintaa koskevaa tieteellistä tutkimusta ja
kirjallista tuotantoa
- harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
- mahdollistaa yhdistyksille ja kansalaisille kriisi- ja
poikkeusolovalmiuksia kehittävää koulutusta
- tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
Liitto voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja,
toimeenpanna varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa
toimintaan liittyvää jäsentuotemyyntiä ja järjestää tapahtumia.
Liitto voi olla jäsenenä liiton tarkoitusta edistävissä
järjestöissä.
Liitto ja sen jäsenyhdistykset eivät harjoita puoluepoliittista
toimintaa.
4. § Liiton jäsenet
Varsinaiset jäsenet
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä paikallinen tai
alueellinen rekisteröity lottaperinne- tai lottayhdistys, joita
näissä säännöissä kutsutaan jäsenyhdistykseksi.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää liiton hallitus.
Kannatusjäsenet
Liiton kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä liiton tarkoitusta
kannattava yhdistys, säätiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö.
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Jäseneksi hyväksymisestä päättää liiton hallitus.
Henkilöjäsenet
Liiton henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä liiton tarkoitusta
kannattava henkilö erityisen painavasta syystä. Erityisenä syynä
pidetään esimerkiksi henkilön asumista ulkomailla. Jäseneksi
hyväksymisestä päättää liiton hallitus.
Kunniajäsenet
Liiton kokous voi kutsua liiton toiminnassa erityisesti ansioituneen
henkilön liiton kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.
Kunniapuheenjohtajana voi toimia vain yksi henkilö kerrallaan.
Liitosta eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroavan jäsenen on
kuitenkin suoritettava kulumassa olevan kalenterivuoden jäsenmaksu.
Liiton jäsen voidaan erottaa liitosta hallituksen päätöksellä, jos
jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kaksi vuotta sen
erääntymisestä tai jos jäsen toiminnallaan liitossa tai sen
ulkopuolella vaikeuttaa liiton päämäärien toteuttamista tai
vahingoittaa sen mainetta.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös
liiton kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallitukselle
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.
Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan
erottamisen esille seuraavassa liiton kokouksessa.
5. § Jäsenmaksu
Jäsenyhdistykset, henkilöjäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat
liitolle liittokokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksun
suorittamisesta. Jäsenyhdistykset ovat velvollisia vuosittain
tammikuun loppuun mennessä ilmoittamaan liitolle jäsenmääränsä
kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä.
6. § Jäsenten edustus liiton kokouksissa
Jäseneksi
luetaan
ne
yhdistykset,
jäsenyhdistyksiä kokousvuoden alussa.

jotka

olivat

liiton

Liiton jäsenyhdistyksen äänimäärä määräytyy yhdistyksen
kalenterivuoden ensimmäisen päivän jäsenmäärän mukaan seuraavasti:
jäsenyhdistyksen jäsenmäärä enintään 50 1 ääni
jäsenyhdistyksen jäsenmäärä 51-100
2 ääntä
jäsenyhdistyksen jäsenmäärä 101-150
3 ääntä
jäsenyhdistyksen jäsenmäärä 151-200
4 ääntä
jäsenyhdistyksen jäsenmäärä 201-250
5 ääntä
jäsenyhdistyksen jäsenmäärä 251-300
6 ääntä
jäsenyhdistyksen jäsenmäärä yli 301
7 ääntä
Viralliset edustajat liiton kokoukseen valitsee jäsenyhdistyksen
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kokous tai sen valtuuttamana yhdistyksen hallitus/johtokunta.
Edustajan tulee olla edustamansa yhdistyksen jäsen.
Jäsenyhdistys päättää äänimääränsä jakautumisesta virallisten
edustajiensa kesken kuitenkin niin, että käytetään kokonaisia ääniä.
Liiton kokouksissa on hallituksen jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla,
kunniajäsenellä, kannatusjäsenellä, henkilöjäsenellä sekä liiton
toimihenkilöillä läsnäolo- ja puheoikeus. Liittokokous voi myöntää
läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin henkilöille.
7. § Liiton kokoukset
Liittokokous
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka pidetään
marraskuun loppuun mennessä.
Liiton ylimääräinen kokous
Liiton ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä
tarpeellisena tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta tietyn asian
käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.
Liiton kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta.
Vaaleissa kuitenkin arpa.
Vaalit
Hallituksen jäsenet valitaan enemmistövaalilla siten, että
valituiksi tulevat ne ehdokkaat, jotka ovat saaneet eniten ääniä.
Liiton hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla, jossa
valituksi tulevan on saatava yli puolet annetuista äänistä. Mikäli
ensimmäisessä äänestyksessä kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta
annetuista äänistä, toisessa äänestyksessä ovat kaksi eniten ääniä
saanutta ehdokasta vastakkain.
8. § Liittokokous
Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, joka sisältää
toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot
2. esitetään toiminnantarkastajan lausunto
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
4. hyväksytään liiton toimintasuunnitelma
5. määrätään jäsenyhdistysten, kannatusjäsenten ja henkilöjäsenten
liitolle maksettavan jäsenmaksun suuruus
6. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
7. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota
sanotaan liiton puheenjohtajaksi
8. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
seuraavaksi tilikaudeksi
10. valitaan vaalitoimikunta (pj + 3 jäsentä) seuraavaa
liittokokousta varten
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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Jäsenyhdistyksen, joka haluaa asian varsinaisen liittokokouksen
käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys perusteluineen
hallitukselle viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen
liittokokousta.
Kokouksessa voidaan päätöstä tekemättä käsitellä asioita, joita ei
ole mainittu kokouskutsussa.
Kutsu liiton kokouksiin lähetetään kirjallisesti tai sähköisesti
liiton jäsenille sekä kunniapuheenjohtajalle ja kunniajäsenille
viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. Kutsussa on
mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä montako virallista
edustajaa yhdistyksellä on mahdollisuus lähettää kokoukseen.
9. § Hallitus
Liiton hallitus huolehtii liiton toiminnasta ja sen hallinnon
asianmukaisesta järjestämisestä.
Hallitukseen kuuluu liiton puheenjohtaja, kymmenen (10) varsinaista
jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä, jotka liittokokous valitsee
kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.
Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet voidaan valita
enintään kolmeksi (3) toimikaudeksi peräkkäin.
Siirtymäaikana vanhojen sääntöjen mukaiset toimikaudet päättyvät
kaksivuotiskauden päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain kaksi varapuheenjohtajaa
ja ottaa pääsihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Hallitus voi valita keskuudestaan avukseen työvaliokunnan ja asettaa
toimikuntia ja muita työryhmiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta
hallituksen jäsentä tai varajäsentä on läsnä.
Hallituksen kokous voidaan pitää tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen ratkaisun avulla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
Liiton puheenjohtaja ei toimikaudellaan saa kuulua minkään
jäsenyhdistyksen hallitukseen.
Liiton puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan
toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
10. § Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja liiton
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pääsihteeri kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen siihen
määräämän hallituksen jäsenen tai liiton toimihenkilön kanssa.
11. § Toiminta- ja tilikausi sekä toiminnantarkastus
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Liiton tilit edelliseltä tilikaudelta on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään maaliskuun 31. päivään mennessä
ja toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa huhtikuun 20.
päivään mennessä.
12. § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton kokouksessa
vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista
äänistä.
Päätös liiton purkamisesta on tehtävä samassa järjestyksessä kuin
edellä sääntömuutoksesta on määrätty. Jos liitto puretaan,
lopettamispäätöksen yhteydessä päätetään myös, miten liiton varat
käytetään sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseksi.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton
purkamisesta.
Nämä säännöt tulevat voimaan heti, kun sääntömuutos on merkitty
yhdistysrekisteriin.
13 §
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

