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Tottijärvi-Seura r.y. on perustettu 20. maaliskuuta 1959 ja merkitty yhdistysrekisteriin 2.2.1960,
rekisterinumero 77869, nimi Tottijärvi-Seura ry.
Vuosikokouksen 30.3.2019 päätöksellä yhdistyksen sääntöjä on muutettu. Patentti- ja rekisterihallitus on
tarkastanut ja hyväksynyt sääntömuutokset (Dnro 2019/514202Y).

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tottijärvi-Seura ry ja sen kotipaikka on Nokian kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Tottijärvi-Seura ry:n tarkoituksena on Tottijärven kyläalueiden asukkaiden viihtyvyyden ja yhteishengen
lisääminen, perinteiden ja kulttuurin vaaliminen sekä kaikenpuolisen hyvinvoinnin edistäminen.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä talkoita, antamalla lausuntoja ja tekemällä anomuksia viranomaisille,
järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä huvitilaisuuksia ja toimimalla muin samantapaisin soveltuvin
keinoin kyläläisten parhaaksi.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan
toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa ja
ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa
vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 § Jäsenistö
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen
tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta.
Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta.

4 § Jäsenmaksu
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Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin
jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Maksu voi olla eri suuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle.

5 § Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 3-9 muuta
varsinaista jäsentä.
Johtokunnan jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Johtokunta voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun
vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Johtokunta voi kokoontua myös sähköisten tietoliikenneyhteyksien avulla, jos osallistujien henkilöllisyys on
todennettavissa.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan
kanssa. Johtokunta voi antaa nimenkirjoitusoikeuden määräämälleen henkilölle.

7 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, johtokunnan vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat
asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.

8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.
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Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös sähköisellä
tietoliikenneyhteydellä, jos osallistujan henkilöllisyys kyetään todentamaan.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko
jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitetuilla osoitteilla postitse ja/tai ilmoitustaululla, kylätiedotteella tai vuosikokouksen
päättämässä sanomalehdessä.

10 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille ja muille
vastuuvelvollisille
- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
- päätetään johtokunnan jäsenten määrä ja valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi
- valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
- päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
- päätetään kuulumisesta muihin järjestöihin
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun
vähintään kolme neljäsosaa (3:4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisen tai yhdistyksen purkamisen olevan asialistalla. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen
varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Mikäli
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yhdistys lakkautetaan, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12 § Muilta osin noudatettakoon yhdistyslakia.
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