ELSA Turku ry:n säännöt
1. Luku – Yleiset säännökset
1 § Nimi
Yhdistyksen nimi on ELSA Turku ry, joka on lyhenne sanoista The European Law Students’ Association
Turku.
2 § Kieli
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.
3 § Kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen kokoukset voidaan pitää myös muualla.
4 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. edustaa jäseniään ELSA Finland ry:ssä (jäljempänä ELSA Finland), joka toimii yhdistyksen ja sen
jäsenten edustajana Alankomaiden lain mukaan perustetussa kansainvälisessä opiskelijajärjestössä
ELSA:ssa (Alankomaiden kaupparekisterinumero 40538466, jäljempänä ELSA).
2. Edistää ELSA:n visiota oikeudenmukaisesta maailmasta, jossa kunnioitetaan ihmisarvoa ja kulttuurien
monimuotoisuutta.
3. Edistää ELSA:n tarkoitusta ja tavoitteita, sekä noudattaa ELSA:n hyväksyttyjä strategisia tavoitteita ja
sääntökokoelman mukaisia sääntöjä.
4. Edistää oikeustieteellistä koulutusta Suomessa ja Euroopassa, sekä edistää oikeustieteen opiskelijoiden
ja vastavalmistuneiden kansainvälisiä mahdollisuuksia ja kansainvälistä yhteistyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta harjoittelijavaihtoa,
opintomatkoja, seminaareja, ja muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää opiskelijatoimintaa tarvittaessa
yhteistyössä ELSA Finlandin, muiden ELSA-paikallisyhdistysten tai muiden yhdistysten kanssa.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi sijoittaa varojaan vastuullisesti, tuottavasti ja turvallisesti. Yhdistys
voi omistaa osakkeita yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.
5 § Yhdistyksen tili- ja toimikaudet
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6 § Täydentävät säännöt
Näitä sääntöjä täydentävät yhdistyksen ohjesäännöt sekä ELSA Finlandin liittosäännöt ja
sääntökokoelma. Yhdistyksen hallituksen on noudatettava ohjesääntöjä toiminnassaan. Ohjesäännöt ja
niiden muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa.
2. Luku – Liitto
7 § Liittorakenne
Yhdistys kuuluu ELSA Finlandiin osana Suomen ELSA-verkostoa.
Yhdistys sitoutuu noudattamaan ELSA Finlandin liittosääntöjä, sääntökokoelmaa, strategiaa sekä ELSA
Finlandia sitovia ELSA:n sääntöjä.
3. Luku – Jäsenyys
8 § Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Turussa yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintoopiskelija tai Åbo Akademissa rättsnotarie-tutkintoa opiskeleva henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen
tarkoitusta ja sen toteutumista.
Hallitus voi painavasta syystä päättää ottaa jäseneksi myös muun kuin näiden kriteerien mukaisen
henkilön, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja sen toteutumista.
Ennen 1.8.2019 ainaisjäsenmaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun maksaneet ja yhdistyksen jäseneksi
hyväksytyt katsotaan yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi.
Hallitus käsittelee jäsenhakemukset kokouksessaan.
9 § Kannatusjäsenet
Yhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai luonnollinen henkilö, joka
haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja sen toteutumista.
Hallitus käsittelee jäsenhakemukset kokouksessaan.
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10 § Liittyminen
Tahto liittyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ilmaistaan maksamalla liittymismaksu ja täyttämällä
liittymislomake asianmukaisesti.
Mikäli henkilöä ei hyväksytä jäseneksi, maksettu liittymismaksu palautetaan viipymättä.
11 § Eronneeksi katsominen
Hallitus voi katsoa kannatusjäsenen eronneeksi, jos tämä ei kahtena (2) perättäisenä vuotena ole maksanut
kannatusjäsenmaksua.
12 § Eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen
katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien.
13 § Jäsenen erottaminen
Hallitus voi kokouksessaan erottaa jäsenen, jos jäsen
1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
2. on tahallaan tai huolimattomuudesta yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä;
3. toimii tahallaan tai huolimattomuudesta huomattavasti vastoin yhdistyksen sääntöjä tai
tarkoitusta; tai
4. ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä.
Erottamispäätöksessä on ilmoitettava erottamisen syy. Erottamispäätös on tehtävä vähintään 2/3
määräenemmistöllä.
Erotettavalla jäsenellä on oikeus saattaa hallituksen tekemä päätös erottamisesta yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi 27 §:n mukaisesti seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kokouksen on joko hyväksyttävä tai hylättävä hallituksen tekemä päätös erottamisesta. Jos
päätös erottamisesta hylätään, erotettava jäsen saa jatkaa yhdistyksen jäsenenä. Jos päätös erottamisesta
hyväksytään, erotettava jäsen katsotaan erotetuksi yhdistyksen kokouksen päättymisestä lukien.
14 § Yhdistykselle suoritettavat maksut
Varsinaiset jäsenet maksavat liittyessään yhdistykseen liittymismaksun.
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Kannatusjäseniltä yhdistys perii kannatusjäsenmaksun.
Varsinaisten jäsenten maksujen suuruuksista päätetään ELSA Finlandin liittokokouksessa.
Kannatusjäsenten maksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.
4. Luku – Hallitus, nimenkirjoitusoikeudet ja toiminnantarkastus
15 § Hallitus
Yhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta sekä 2–9 muusta jäsenestä, joiden tehtävät edellinen
hallitus esittää yhdistyksen kokoukselle. Ehdokkaaksi hallituksen jäsenten vaaleissa asetutaan yhden
toimialan vastaavan paikkaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa, sekä käsittelee ne asiat, jotka eivät näiden sääntöjen
perusteella kuulu yhdistyksen kokoukselle. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksessa esille tulevat
asiat ja huolehtii yhdistyksen kokouksen päätösten täytäntöönpanosta.
Hallituksella on näitä sääntöjä tai yhdistyksen ohjesääntöjä koskevissa erimielisyyksissä tulkintaetuoikeus.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on kutsuttava koolle, kun vähintään 1⁄3 hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja, tai hänen
ollessaan estynyt, varapuheenjohtaja, ovat paikalla.
16 § Nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa erikseen hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja pääsihteeri.
Yhdistyksen nimen saa kirjoittaa myös hallituksen jäsen, jonka hallitus on siihen erikseen oikeuttanut.
17 § Toiminnantarkastaja
Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
18 § Hallituksen eroaminen
Yhdistyksen hallituksella tai hallituksen jäsenellä on oikeus yhdistyksen kokoukselle esittämästään
perustellusta pyynnöstä saada ero tehtävästään.
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19 § Hallituksen erottaminen
Mikäli yhdistyksen kokous äänestyksessä vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista
äänistä toteaa, ettei hallitus tai sen jäsen nauti yhdistyksen jäsenten luottamusta, voidaan hallitus tai sen
jäsen erottaa. Luottamuksesta voidaan yhdistyksen kokouksessa äänestää, jos kohdan 26§ mukainen
vaadittava määrä yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti sitä pyytää lisättäväksi yhdistyksen
kokouksen esityslistalle ennen kokouskutsun julkaisua.
Mikäli hallituksen jäsen erotetaan, tulee päätöksen tehneen yhdistyksen kokouksen päättää uuden
yhdistyksen kokouksen järjestämisestä, jossa valitaan korvaava henkilö/henkilöt. Uusi kokous on
järjestettävä viimeistään kahden (2) kalenterikuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä.
Mikäli koko hallitus erotetaan, on saman yhdistyksen kokouksen valittava uusi hallitus. Mikäli yksi tai
useampi hallituksen jäsen eroaa itse, jaetaan tehtävät muiden hallituksen jäsenten kesken, kunnes uusi
henkilö valitaan tilalle.
5. Luku – Toimihenkilöt ja toimikunnat
20 § Toimihenkilöt
Hallitus voi valita toimihenkilöitä avustamaan hallitusta tehtävissään.
Hallitus voi myös asettaa hakuun toimihenkilötehtäviä ja täyttää ne kokonaisharkintaa käyttäen. Hallitus
voi erottaa toimihenkilön tehtävästään, jos tämä:
1. On jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hänen voidaan katsoa sitoutuneen tehtävän
vastaanottaessaan tai,
2. Toimii vastoin hänelle hallituksen taholta annettuja ohjeita tai määräyksiä, tai
3. Toimihenkilönä toimimiselle ei ole enää edellytyksiä.
Toimihenkilöllä on oikeus hallituksen kokoukselle esittämästään perustellusta pyynnöstä saada ero
tehtävästään.
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.
21 § Toimikunnat
Hallitus voi perustaa alaisuuteensa toimikuntia suorittamaan hallituksen niille määräämää tehtävää.
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6. Luku – Yhdistyksen kokoukset
22 § Läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa
Yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen kokous voi myöntää yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeuden myös yhdistykseen
kuulumattomalle henkilölle.
Yhdistyksen jäsen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua yhdistyksen
kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen (etäosallistuminen) avulla. Yhdistyksen
jäsen voi käyttää puheoikeuttaan tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
23 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla osallistuva varsinainen jäsen ei voi käyttää päätäntävaltaa
yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kokouksia ovat kaksi (2) varsinaista yhdistyksen kokousta sekä ylimääräinen yhdistyksen
kokous. Toinen varsinainen yhdistyksen kokous järjestetään vuosittain loka-joulukuussa (syyskokous) ja
toinen maalis-toukokuussa (kevätkokous).
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto,
2. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen
hallinto ja toiminnantarkastajan lausunto ehkä antavat aihetta,
4. hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma toimikaudelle,
5. hyväksytään mahdolliset muutokset paikallisyhdistyksen ohjesääntöihin sekä
6. käsitellään hallituksen ja jäsenten esille tuomat muut asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja saman kokouksen päättämä määrä muita hallituksen jäseniä
2. valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä yksi varatoiminnantarkastaja,
3. hyväksytään talousarvio seuraavalle toimikaudelle,
4. päätetään kannatusjäsenten kannatusjäsenmaksusta,
5. hyväksytään mahdolliset muutokset paikallisyhdistyksen ohjesääntöihin sekä
6. käsitellään hallituksen ja jäsenten esille tuomat muut asiat.
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Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, lukuun ottamatta
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla osallistuvaa varsinaista jäsentä, on yksi ääni,
eikä ääntä voi luovuttaa toisen henkilön käytettäväksi.
24 § Päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on näiden sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
25 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.
Kokouskutsu ja esityslista on julkaistava viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen
sähköpostilistalla ja yhdistyksen nettisivuilla.
Kokouskutsussa on mainittava kokouspaikka ja -aika ja mahdollisuus etäosallistumiseen.
Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja tai niihin
verrattavia asioita, kuten:
1. yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai ohjesääntöjen muuttaminen;
2. yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden luovuttaminen tai yhdistyksen
omaisuuden panttaaminen;
3. hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitseminen tai erottaminen;
4. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen;
5. kannatusjäsenmaksun määrääminen;
6. hallituksen päätös jäsenen erottamisesta; tai
7. yhdistyksen purkaminen.
Milloin kokouksessa käsitellään tässä pykälässä tarkoitettuja asioita, on esityksen pääasiallinen sisältö
liitettävä kokouskutsuun.
26 § Ylimääräinen kokous
Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle tarvittaessa. Ylimääräinen kokous on lisäksi
pidettävä yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tai kun vähintään kymmenesosa tai vähintään
kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä on jättänyt hallitukselle sitä koskevan kirjallisen
pyynnön.
27 § Kokousjärjestys
Yhdistyksen kokouksessa puhetta johtaa kokouksen valitsema puheenjohtaja.
Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa määräytyy näiden sääntöjen 22 ja 23 §:ssä.
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Vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on oikeus tehdä kokouksessa aloitteita ja äänestää.
Aloitteet 25 §:ssä tarkoitetuissa asioissa, joista tulee mainita kokouskutsussa, on jätettävä yhdistyksen
hallitukselle viimeistään 21 päivää ennen kokousta, paitsi pyydettäessä hallitukselta ylimääräistä kokousta
26 §:n mukaisesti, jolloin aloite on jätettävä pyynnön yhteydessä.
Yhdistyksen hallitus laatii esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja kokouksen puheenjohtaja huolehtii
kokouksen etenemisestä sekä työjärjestyksen noudattamisesta. Esityslistan hyväksymisen jälkeen tehtävät
lisäykset työjärjestykseen on hyväksyttävä 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä, jotta ne voidaan käsitellä.
Kokouksen osanottajista valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka eivät ole
yhdistyksen hallituksen jäseniä. Samat kaksi henkilöä voivat toimia sekä ääntenlaskijoina että
pöytäkirjantarkastajina.
28 § Päätöksentekojärjestys yhdistyksen kokouksessa
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä tai laissa ole toisin määrätty, se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestys on toimitettava suljetuin lipuin, kun vähintään 3
varsinaista jäsentä sitä pyytää. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, lukuun
ottamatta henkilövaaleja, joiden osalta asiasta määrätään erikseen.
Henkilövaalit suoritetaan aina suljetuin lipuin. Äänestyslipukkeista määrätään ELSA Finlandin
sääntökokoelmassa olevassa äänestys- ja vaalijärjestyksessä.
Hallituksen jäsentä valittaessa noudatetaan ehdotonta enemmistövaalitapaa siten, että yli puolet
annetuista äänistä saanut ehdokas tulee valituksi. Alle puolet annetuista äänistä saanutta ehdokasta ei
valita hallitukseen, ellei jäljempänä toisin määrätä.
Jos avoimia paikkoja on vain yksi ja mikäli yksikään ehdokkaista ei ensimmäisellä äänestyskierroksella saa
yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan
välillä. Mikäli toisella kierroksella kumpikaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään
kolmas äänestyskierros siten, että eniten ääniä edellisellä kierroksella saanut hakija on ehdokkaana. Mikäli
toisen kierroksen äänet menevät tasan, ratkaistaan valinta arvalla.
Jos avoimia paikkoja on useampi kuin yksi ja ehdokkaita saman verran kuin avoimia paikkoja, valitaan ne
ehdokkaat, jotka saavat yli puolet annetuista äänistä. Tällöin jokaisen ehdokkaan valinnasta äänestetään
erikseen. Mikäli ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, häntä ei valita hallitukseen.
Jos avoimia paikkoja on useampi kuin yksi ja ehdokkaita enemmän kuin avoimia paikkoja, menetellään
siten kuin ELSA Finlandin sääntökokoelman äänestys- ja vaalijärjestyksessä määrätään. Mikäli kukaan
ehdokkaista ei saa ensimmäisellä äänestyskierroksella yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen
äänestyskierros eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden välillä siten, että ehdokkaita toisella kierroksella on
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avoinna olevia paikkoja vastaava määrä. Toisella äänestyskierroksella sovelletaan, mitä edellisessä
momentissa määrätään.
29 § Kokouksen pöytäkirja
Yhdistyksen kokouksesta laaditaan keskustelupöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
allekirjoittavat. Pöytäkirjantarkastajien on lisäksi allekirjoituksillaan varmennettava pöytäkirja.
Tarkastettu pöytäkirja on asetettava jäsenistön nähtäväksi 14 vuorokauden kuluessa kokouksesta
yhdistyksen nettisivuille.
Luku 7. – Yhdistyksen talous
30 § Vastuu taloudenhoidosta
Vastuu yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden hoidosta kuuluu hallitukselle. Hallitus voi päättää muun
kuin yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden myymisestä tai luovuttamisesta.
Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on
luotettavalla tavalla järjestetty. Hallituksen jäsen ja yhdistyksen toimihenkilö on velvollinen korvaamaan
vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle.
31 § Talousarvio
Hallituksen tulee laatia vuosittain perusteltu talousarvioesitys, joka esitellään jäsenistölle syyskokouksessa.
32 § Tilinpäätöksen laatiminen
Tilinpäätös on laadittava viimeistään neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.
33 § Tilinpäätöksen esittely
Hallituksen on esitettävä tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus yhdistyksen kevätkokouksessa.
Tilinpäätös vahvistetaan ja hallituksen vastuuvapaudesta päätetään kyseisessä yhdistyksen kokouksessa.
34 § Apurahat
Yhdistys voi ohjesäännöissä mainitulla tavalla jakaa avustuksia toimintaa varten, joka liittyy 4 §:ssä
mainitun yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.
35 § Muu tuki
Yhdistys voi ohjesäännöissään päättää muun taloudellisen tuen myöntämisestä.
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36 § Korvaukset hallituksen jäsenille
Hallituksen jäsenet sekä toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet suorittavat tehtävänsä ilman rahallista
korvausta tai palkkaa. He voivat kuitenkin saada korvausta tehtävänsä hoitamisesta aiheutuneista
asianmukaisista ja kohtuullisista kuluista.
Luku 8. – Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
37 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen tai ohjesääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa.
Sääntömuutokset eivät saa olla ristiriidassa ELSA Finlandin sääntökokoelman ja Liiton sääntöjen kanssa.
Sääntömuutokset ohjesääntöjen muuttamista lukuun ottamatta tulee hyväksyä ELSA Finlandin
liittokokouksessa.
38 § Purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa.
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi, jos
1. kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa, ja
2. se hyväksytään enintään 28 vuorokautta jälkimmäisen yhdistyksen kokouksen jälkeen järjestetyssä
ELSA Finlandin liittokokouksessa.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava ELSA Finlandille.
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