European Law Students’ Association – ELSA Turku ry:n säännöt
I Yleistä
1 § Nimi
Yhdistyksen nimi on European Law Students’ Association – ELSA Turku ry.

2 § Kielet
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 § Kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

4 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1) edustaa jäseniään European Law Students’ Association – ELSA Finland ry:ssä, joka toimii
yhdistyksen ja sen jäsenten edustajana kansainvälisessä opiskelijajärjestössä European Law Students’
Associationissa, ELSA:ssa;
2) edistää kansainvälistä yhteistyötä;
3) antaa suomalaisille oikeustieteen opiskelijoille ja nuorille lakimiehille mahdollisuuksia perehtyä eri
maiden oikeusjärjestelmiin ja talouselämään;
4) lisätä jäsenistön keskinäistä yhteenkuuluvuutta;
5) edistää oikeustieteen opiskelijoiden ja nuorten lakimiesten ammatillista tietoutta; ja
6) helpottaa opiskelijoiden sijoittumista työelämään.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoittelijavaihtoa, opintomatkoja, seminaareja ja
muuta tarkoitusta edistävää toimintaa tarvittaessa yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. Yhdistys voi
omistaa osakkeita yhdistyksen tarkoitukseen tai tarkoituksen toteuttamiseen läheisesti liittyvää toimintaa
harjoittavissa osakeyhtiöissä.

II Jäsenyys ja jäsenen velvollisuudet
5 § Jäseneksi liittyminen
European Law Students´ Association - ELSA Turku ry
Yo-talo B, 2. kerros
Rehtorinpellonkatu 4 B
20500 Turku
Finland

hallitus@elsa-turku.fi
Y-tunnus: 1646662-2
IBAN: FI91 5716 9020 0312 38
BIC: OKOYFIHH

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Turussa oikeustiedettä opiskeleva tai oikeustieteellisen
loppututkinnon suorittanut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Henkilö ilmoittaa halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi maksamalla liittymismaksun ja
ilmoittamalla jäsenluetteloon vaadittavat tiedot yhdistyksen hallitukselle.
Hallitus hyväksyy edellytykset täyttävät henkilöt yhdistyksen jäseniksi.
Ellei henkilöä hyväksytä jäseneksi, maksettu liittymismaksu palautetaan ilman aiheetonta viivytystä.

6 § Yhdistykselle suoritettavat maksut
Yhdistyksessä on kolmenlaisia maksuja: liityttäessä maksettava liittymismaksu, vuotuinen jäsenmaksu ja
sille vaihtoehtoinen ainaisjäsenmaksu. Vuotuinen jäsenmaksu ja ainaisjäsenmaksu ovat oikeustieteellisen
loppututkinnon suorittaneille jäsenille tarkoitettuja maksuja. Oikeustieteellistä perustutkintoa
suorittavalla jäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Jäseneltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen
jäsenmaksun sekä ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen III sääntömääräinen kokous.
Ainaisjäsenmaksu määrätään siten, että jäsenille erikseen määrätty ainaisjäsenmaksu peritään joka
kymmenes vuosi.

7 § Jäsenen velvollisuudet
Vapautuakseen jäsenmaksusta yhdistyksen jäsen on velvollinen toimittamaan hallitukselle todistuksen
kesken olevasta oikeustieteellisestä perustutkinnosta 10 vuoden kuluttua opintojensa aloittamisesta,
mikäli kyseisen jäsenen jäsenmaksuvelvollisuus ei ole vielä muutoin alkanut.

8 § Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus toteaa kokouksessaan jäsenen eronneeksi.
Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

9 § Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Jos erotettava yhdistyksen jäsen on myös yhdistyksen hallituksen jäsen, erottamisesta päättää
yhdistyksen kokous.
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Kun jäsen on suorittanut oikeustieteellisen loppututkinnon, hänen on ilmaistava tahtonsa jatkaa
jäsenyyttään maksamalla vuotuinen jäsenmaksu tai sille vaihtoehtoinen ainaisjäsenmaksu. Jollei
jompaakumpaa jäsenmaksua ole suoritettu yhden (1) kuukauden kuluessa tutkinnon suorittamisesta,
erottaa hallitus jäsenen.
Hallitus voi erottaa jäsenen kun jäsen keskeyttää opintonsa, eikä enää täytä sääntöjen 5 §:n mukaista
jäsenyysehtoa.

III Hallinto
10 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu
1) puheenjohtaja
2) pääsihteeri
3) taloudenhoitaja
4) 1-2 Academic Activities – vastaavaa
5) 1-2 Seminars & Conferences – vastaavaa
6) 1-2 Student Trainee Exchange Programme – vastaavaa
7) markkinointivastaava
Yhdistyksen hallituksessa on oltava vähintään puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa
estyneenä. Hallitus voi valita keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muita tarvittavia toimihenkilöitä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Toimihenkilöillä on yleinen läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi kuitenkin
rajoittaa toimihenkilöiden läsnäolo- ja puheoikeutta kokouksissaan, mikäli hallitus katsoo sen olevan
toimintansa kannalta välttämätöntä.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Hallituksen puheenjohtajan tehtävät
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Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

valmistella hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa;
valvoa, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta;
valvoa ja ohjata muiden hallitusten jäsenten ja toimihenkilöiden toimintaa;
huolehtia yhdistyksen ulkosuhteista;
kehittää yhdistyksen toimintaa sekä
vastata yhdistyksen laajentumisesta.

12 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat;
panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset;
edustaa yhdistystä;
hoitaa yhdistyksen taloutta ja hallintoa yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti;
valita tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt sekä
huolehtia kaikista niistä asioista, jotka lain tai sääntöjen mukaan eivät kuulu muulle
toimielimelle.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä sijoittaa
yhdistyksen varoja tuottavalla ja turvaavalla tavalla.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa erikseen hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja pääsihteeri.
Yhdistyksen nimen saa kirjoittaa myös hallituksen jäsen, jonka hallitus on siihen erikseen oikeuttanut.

14 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Taloudenhoitajan on esitettävä hallitukselle tilinpäätösehdotus tilinpäätöksen hyväksymistä varten.
Hallituksen on allekirjoitettava päivätty tilinpäätös.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille
viimeistään kolme viikkoa ennen I sääntömääräistä kokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen I sääntömääräistä kokousta hallitukselle.
Yhdistyksen II sääntömääräinen kokous valitsee 1-2 toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajan.

IV Yhdistyksen kokoukset
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15 § Kokoukset ja koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksia ovat I, II ja III kokous sekä ylimääräinen kokous.
Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään viikkoa aikaisemmin yhdistyksen ilmoitustaululla
Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntarakennuksessa. Kokouskutsussa on
mainittava kokouspaikka ja – aika.

16 § Päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
Jotta kokous olisi päätösvaltainen muuttamaan yhdistyksen sääntöjä tai ohjesääntöjä, siitä on mainittava
kokouskutsussa. Kokouskutsussa tai sen liitteenä on mahdollisuuksien mukaan mainittava muutoksen
pääsisältö.
Jotta kokous olisi päätösvaltainen purkamaan yhdistyksen, siitä on mainittava kokouskutsussa.

17 § Järjestäytyminen
Yhdistys valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa.
Yhdistyksen kokous voi myöntää muulle henkilölle kuin yhdistyksen jäsenelle läsnäolo- ja
puheoikeuden yhdistyksen kokouksessa.

18 § Päätöksenteko
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni.
Tehtyä ehdotusta on kannatettava pyydetyssä puheenvuorossa. Ehdotuksesta, jota ei ole kannatettu, ei
voida äänestää. Hallituksen esitys katsotaan kuitenkin aina kannatetuksi.
Yhdistyksen kokouksen 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.

19 § Hallituksen, toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Hallituksen jäseneksi voidaan valita tehtävään suostuva ja siihen soveltuva yhdistyksen jäsen, jota on
asiaa käsittelevässä yhdistyksen kokouksessa tehtävään ehdotettu.
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Toiminnantarkastajaksi tai varatoiminnantarkastajaksi voidaan valita tehtävään suostuva ja siihen
soveltuva henkilö, jota on asiaa käsittelevässä yhdistyksen kokouksessa tehtävään ehdotettu.

20 § Henkilövaaleissa noudatettava menettely
Vaaleissa tehtyä ehdotusta ei tarvitse kannattaa. Jos kaksi (2) jäsentä sitä vaatii, on vaali suoritettava
suljettuna lippuäänestyksenä. Jos suljettua lippuäänestystä ei vaadita, ehdotettu henkilö tulee valituksi.
Mikäli tehtävään on ehdolla useampia henkilöitä, vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Mikäli
samassa yhdistyksen kokouksessa suoritetaan useampia henkilövaaleja suljetulla lippuäänestyksellä,
toimitetaan nämä vaalit yhtäaikaisesti samaa vaalilipuketta käyttäen.
Valituksi tulee ehdokas, joka saa vaalissa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kukaan
ehdokkaista ei ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä
saaneen ehdokkaan välillä. Valituksi tulee tällöin uudessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas. Jos
ehdokkaita on vain yksi ja järjestetään suljettu lippuäänestys, ehdokas tulee valituksi saatuaan yli puolet
annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
21 § Hallituksen eroaminen
Hallituksella, sen puheenjohtajalla tai jäsenellä on oikeus yhdistyksen kokoukselle esittämästään
perustellusta pyynnöstä saada ero tehtävästä.
22 § Hallituksen erottaminen
Mikäli yhdistyksen kokous luottamuslauseäänestyksessä vähintään kahden kolmasosan (2/3)
enemmistöllä toteaa, ettei hallitus, sen puheenjohtaja tai jäsen nauti yhdistyksen kokouksen luottamusta,
katsotaan hallitus tai epäluottamuslauseen saanut jäsen erotetuksi.
Erotetuksi todetun hallituksen, sen puheenjohtajan tai jäsenen korvaamiseksi on järjestettävä uudet
vaalit samassa yhdistyksen kokouksessa.

23 § I kokous
Helmi- tai maaliskuussa pidettävän I kokouksen tehtävänä on:
1) käsitellä ja vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus
2) vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
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3) käsitellä muut mahdolliset asiat.

24 § II kokous
Loka- tai marraskuussa pidettävän II kokouksen tehtävänä on:
1) valita hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
2) valita seuraavan tilikauden toiminnantarkastaja(t) ja varatoiminnantarkastaja
3) käsitellä muut mahdolliset asiat.

25 § III kokous
Marras- tai joulukuussa pidettävän III kokouksen tehtävänä on:
1) päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta
2) päättää seuraavan vuoden talousarviosta
3) päättää seuraavan vuoden liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä ainaisjäsenmaksun
suuruudesta
4) käsitellä muut mahdolliset asiat.

26§ Ylimääräinen kokous
Hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle tarvittaessa. Ylimääräinen kokous on
pidettävä myös, milloin vähintään kaksikymmentä (20) yhdistyksen jäsentä tai vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten hallitukselta kirjallisesti
pyytää tai kun yhdistyksen kokous niin päättää. Kokous on pidettävä kolmen (3) viikon kuluessa
pyynnöstä tähän kuitenkaan laskematta lukukausien välistä aikaa.

V Muuta
27 § Ohjesäännöt
Yhdistyksen sääntöjä voidaan täydentää ohjesäännöillä, joilla määrätään yhdistyksen toiminnan kannalta
tärkeistä asioista.
Ohjesäännöistä, muutoksista ohjesääntöihin ja ohjesääntöjen kumoamisesta päättää yhdistyksen kokous,
kuten sääntöjen muuttamisesta on 28 §:ssä määrätty, jollei ohjesäännössä toisin määrätä. Ohjesääntö
tulee voimaan heti, kun se on hyväksytty.
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28 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen
varat samaan tarkoitukseen.
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