
 

 

 

 

Taloustiedon Opettajat TTOP ry 

 

SÄÄNNÖT 

 

1.§ 

Yhdistyksen on Taloustiedon Opettajat TTOP ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 

Yhdistyksen toimialueena on koko maa. 

2.§ 

Yhdistys toimii kaupallisten aineiden, taloustiedon, ekonomian ja yrittäjyyden sekä 

tekstinkäsittelyn opettajien valtakunnallisen yhdistyksenä. Se   tavoitteena on koota 

esim. kaupallisten aineiden, taloustiedon, ekonomian ja yrittäjyyden sekä 

tekstinkäsittelyn opettajat yhteistoimintaan, jossa pyritään saavuttamaan seuraavat 

päämäärät. 

1. Jäsenten ammattitaidon ylläpitäminen erilaisten kurssien, julkaisujen ja 

neuvottelutilaisuuksien välityksellä. 

2. Opettajille järjestettävien virkaehtosopimusten mukaisten koulutilaisuuksien 

tarjoaminen kaupallisten aineiden, taloustiedon, ekonomian ja yrittäjyyden 

sekä tekstinkäsittelyn tarpeita vastaavaksi. 

3. Jäsenten ammatillisten ja oikeudellisten etujen valvominen Opetusalan 

Ammattijärjestön (OAJ:n) kautta. 

4. Yhdistyksen edustamien aineiden aseman edistämin peruskoulussa. 

5. Aineittemme sisältämän yrittäjyyden, taloudellisten, sosiaalisten ja 

kuluttajapoliittisten arvojen tunnetuksi tekeminen ja yleisen arvostuksen 

lisääminen. 

6. Yhteistoiminnan kehittäminen OAJ:n, elinkeinoelämän järjestöjen, OPH:n ja 

muiden aineopettajajärjestöjen kautta. 

 

3.§ 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

1. järjestää kokouksia sekä neuvottelu- ja kokoustilaisuuksia 

2. hoitaa oman alansa tiedotustoimintaa 

3. tekee aloitteita ja antaa lausuntoja oman alansa kehittämiseksi 

4. huolehtii yhteistoiminnan OAJ:n, elinkeinoelämän järjestöjen, OPM:n ja 

muihin aineopettajajärjestöihin 

5. kerää jäsenmaksuja 

6. voi ottaa vastaan lahjoituksia ja järjestää keräyksiä 

 

4.§ 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen peruskoulun opettaja, sekä muussa 

oppilaitoksessa vastaavia aineita opettava opettaja. Jäseneksi hyväksytyn henkilön 

nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä 

koskevat tarpeelliset tiedot. 

5.§  

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun hän 

on laillisesti ilmoittanut eroamisestaan yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. 

 

Hallitus on yhdistyslain 14 pykälässä mainitun edellytyksin oikeutettu erottamaan 

jäsenen yhdistyksestä. Asianomainen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen 

kokoukselle. Jäsen on jätettävä valitus kirjallisena yhdistyksen hallitukselle 

kolmenkymmenen päivän kuluessa saatuaan todistettavasti tiedon 

erottamispäätöksestä. 



 

 

 

 

 

6.§ 

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous 

määrää. jäsenmaksu on suoritettava vuosikokouksen määräämänä aikana. 

7.§ 

Yhdistyksen kokous ja hallitus. 

8.§ 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen 30. päivää. Milloin yhdistyksen hallitus 

pitää tarpeellisena tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa 

varten kirjallisesti vaatii, kutsutaan yhdistys ylimääräiseen kokoukseen. 

9.§ 

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen 

vuosikokouksen määräämässä lehdessä tai yhdistyksen nettisivuilla vähintään  

kymmenen päivää ennen kokousta. 

10. § 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa. 

2. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus. 

3. Esitellään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto. Päätetään tilien 

hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 

4. Päätetään jäsenmaksun suuruus. 

5. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen toimintatapa 9. §:n mukaan. 

6. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle. 

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen 

puheenjohtajaksi sekä kolme varsinaista hallituksen jäsentä ja kaksi 

varajäsentä. 

8. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa. Päätetään muista 

hallituksen tai yhdistyksen esittämistä asioista, jotka on kirjallisesti esitetty 

hallitukselle vuosikokousta edeltävän kuukauden loppuun mennessä. 

9. Päätetään muista hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämistä asioista, jotka 

on kirjallisesti esitetty hallituksella vuosikokousta edeltävän kuukauden 

loppuun mennessä 

 

11.§ 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuodeksi kerrallaan valittava hallituksen 

puheenjohtaja ja kolme muuta kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä sekä 

vuosittain valittavat kaksi muuta kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä sekä 

vuosittain vallittavat kaksi varajäsentä. Hallituksen kahdeksi vuodeksi valituista 

jäsenistä on vuosittain yksi erovuoroisia. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan 

erovuoroiset arvalla. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Hallitus on 

päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi 

jäsentä on saapuville. 

 

12.§ 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää. 

 

13.§ 

Hallituksen tulee 

1. Valita varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä muut toimihenkilöt 

2. Hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenistä luetteloa 



 

 

 

 

3. Laatia toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 

4. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä esille tulevat asiat 

5. Johtaa yhdistyksen toimintaa ja panna toimeen yhdistyksen kokouksen 

päätökset 

6. Hoitaa yhdistyksen omaisuutta 

14.§ 

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien tulee ennen 

yhdistyksen vuosikokousta suorittaa yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastus ja antaa 

yhdistyksen hallitukselle ja vuosikokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus. 

15.§ 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on 

kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa 2/3. Yhdistyksen purkamista koskeva 

päätös on tehtävä 2/3 äänten enemmistön perusteella kahdessa vähintään yhden 

kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa. Muut päätökset kokouksissa tehdään 

yksinkertaisen äänten enemmistön perusteella. 

 

16.§ 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai 

jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa. 

 

17.§ 

Jos yhdistys  puretaan, sen varat käytetään sen jälkeen, kun velat on maksettu 

yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi viimeisen purkamiskokouksen 

päätöksen mukaisesti. 

 

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 6.2.2005 

 

 

 

 


