
   
 

 

  
  

 

Yhdistyksen nimi on Lottamuseon Lottaperinneyhdistys ry ja kotipaikka Tuusula 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää historiallisen tietämyksen ylläpitämistä ja leviämistä Lotta 

Svärd -järjestön toiminnasta ja Lotta Svärd -järjestön henkisen perinnön merkityksestä sotien 

jälkeisenä aikana sekä tukea eri tavoin Lottamuseon ja Lottakanttiinin toimintaa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

- jakaa oikeaa tietoa Lotta Svärd -järjestöstä ja Lottamuseon toiminnasta 

- tukee ja avustaa Lottajärjestöä koskevaa tieteellistä tutkimusta 

- järjestää kokouksia, luento-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä koulutus ja-  

tiedotustoimintaa niin jäsenistölleen kuin suurelle yleisölle  

-  edistää Lottamuseon ja Lottakanttiinin sidosryhmien keskinäistä yhteistyötä ja ylläpitää 

yhteyksiä Suomen muihin Lottaperinneyhdistyksiin 

- järjestää jäsenilleen vierailuja muihin museoihin, näyttelyihin ja lottaperinnetoiminnan 

piirissä järjestettäviin tilaisuuksiin  

- yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna 

asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa toimintansa tukemiseksi 

pienimuotoista elinkeino- ja ansiotoimintaa 

 

Jäseneksi voi liittyä Lotta Svärd -järjestön toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka toiminnallaan 

haluaa edistää Lottamuseon toimintaa ja tavoitteita sekä ylläpitää lottaperinnetyötä. Yhdistyksen 

jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kunniajäseniä. Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseniksi 

yhdistyksen toimintaa merkittävästi edistäneitä henkilöitä. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä 

yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka toiminnallaan on osoittanut 

kannattavansa yhdistyksen periaatetta ja tarkoitusta. 

 Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 

kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Mikäli 



   
 

 

  
  

jäsen ei ole kalenterivuoden loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuaan, katsotaan hänet 

eronneeksi yhdistyksestä. Mikäli jäsen toimii yhdistystä vahingoittavalla tavalla, voi hallitus erottaa 

hänet.  

Mikäli vuosikokous määrää jäsenmaksun, on yhdistyksen jäsen velvollinen vuosimaksun 

suorittamaan. Jäseneltä mahdollisesti perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 

Jäsenmaksu vahvistetaan seuraavaksi vuodeksi eteenpäin.  

 

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sitä edustaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus, johon 

kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2-4 muuta jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Vuosikokous 

kutsuu erikseen kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen jäsenet 

valitaan vuosikokouksessa kaksivuotiskaudeksi siten, että puolet hallituksen jäsenistä on kulloinkin 

erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroon joutumisen määrää arpa. Hallitus valitsee 

keskuudestaan kaksivuotiskaudeksi varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 

ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

Hallituksen toimikausi kestää valinnan suorittaneen vuosikokouksen päättymisestä seuraavaan 

vuosikokoukseen.  

Hallituksen kokouksissa on Lottamuseon johtajalla tai hänen valtuuttamallaan museon 

toimihenkilöllä läsnäolo- ja puheoikeus.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun 

he pitävät sitä tarpeellisena tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä vaatii sitä. Hallitus kutsuu 

kokouksiin myös hallituksen varajäsenet. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

 

Hallituksen tehtävä on  

- valmistella kokouksessa esille tulevat asiat ja toimeenpanna yhdistyksen kokouksen 

päätökset 

- johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa 

- hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia 



   
 

 

  
  

- hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja heidän erottamisensa sekä pitää jäsenistä luetteloa 

- vastata yhdistyksen mahdollisesta varainhankinnasta, omaisuudesta ja tilinpidosta 

- antaa tarvittavat tiedot ja lausunnot viranomaisille ja muille, jotka niitä pyytävät 

- antaa yhdistyksen toiminnasta ja varainhoidosta kertomukset yhdistyksen vuosikokoukselle 

- hoitaa yhdistyslain antamat velvoitteet 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai 

hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi antaa nimeltä mainitulle henkilölle oikeuden kirjoittaa 

yhdistyksen nimen joko yksin tai yhdessä jonkun toisen nimen kirjoittamiseen oikeutetun kanssa.  

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Yhdistykselle on valittava yksi tilin/toiminnan tarkastaja ja varatilin/toiminnan tarkastaja, joiden 

toimikausi on valinnan suorittaneen vuosikokouksen päättymisestä seuraavaan vuosikokoukseen.  

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun 

mennessä.  

Kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta aikaisemmin. Kokouskutsu 

lähetetään jäsenluetteloon merkityillä osoitteilla postitse tai sähköpostitse.  

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 

kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 

kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksesta.  

Yhdistyksen jäsenten kokoukselle tekemät aloitteet on jätettävä yhdistyksen hallitukselle 

vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.  

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen jäsenellä yksi ääni.  

 



   
 

 

  
  

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat 

1) Kokouksen avaus 

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto 

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muille tilivelvollisille 

7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä mahdollisten jäsenmaksujen 

suuruus 

8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet 

erovuoroisten sijaan 

9) Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varahenkilöt 

10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa 

on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sääntöjen muutos tulee 

voimaan, kun muutos on merkitty yhdistysrekisteriin.  

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat hyväntekeväisyyteen tavalla, jonka 

purkautumisesta päättävä yhdistyksen kokous määrää. Päätöksenteon pohjaksi hallitus 

valmistelee perustellun esityksen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat kuten 

yhdistyksen purkautuessa.  

 

 

 


