Turun Yliopiston Biologian ja Maantieteen opiskelijain
Yhdistys SYNAPSI ry:n säännöt
Yleiset määräykset
Nimi ja kotipaikka

1§ Yhdistyksen nimi on Turun Yliopiston Biologian ja Maantieteen
Opiskelijain Yhdistys SYNAPSI ry ja sen kotipaikka on Turun
kaupunki.

Kieli

2§ Yhdistyksen kieli on suomi.

Tarkoitus

3§ Yhdistyksen tarkoitus on toimia Turun yliopiston biologian ja
maantieteen opiskelijoiden yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä etuja koskien
opiskelua sekä muita opiskeluun liittyviä yleisiä ja yhteisiä asioita.
Lisäksi yhdistys ylläpitää yhteyksiä biologian ja maantieteen alojen
järjestöihin.

Tarkoituksen
toteuttaminen

4§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia,
esitelmätilaisuuksia, keskustelutilaisuuksia, illanviettoja ja retkiä,
harjoittaa julkaisutoimintaa, hankkii opinto- ja ammattiohjausta sekä
alan kirjallisuutta, toimii yhteistyöelimenä yliopiston ja opiskelijoiden
välillä, valvoo jäsentensä etuja ylioppilaskunnassa ja pitää yhteyttä alan
muihin järjestöihin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu
ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistamaan ja
hallitsemaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja
arvopapereita. Yhdistys voi harjoittaa voittoa tuottamatonta
pienimuotoista kannatustuotteiden myyntiä ja oppimateriaalin välitystä.
Yhdistys voi järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja
rahankeräystä asianomaisen luvan saatuaan.

Jäsenet

5§ a)Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Turun yliopistossa biologisia
aineita ja/tai maantiedettä opiskelevat tai opiskelleet henkilöt.
b)Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa luonnollinen
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
c)Kunniajäseniksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka ovat huomattavasti
edistäneet yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista, tai joille muuten
halutaan osoittaa kunnioitusta. Heidät valitaan syys- tai
kevätkokouksessa hallituksen esityksestä määräenemmistöllä 3/4.
d)Varsinaiset jäsenet sekä kannatusjäsenet suorittavat joko
seitsenvuotisen tai vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksujen suuruudet
määrätään syyskokouksessa.
Näiden sääntöjen voimaan tullessa jo yhdistyksen jäseninä olevat
henkilöt säilyttävät ainaisjäsenyytensä.

Jäsenten oikeudet

6§ Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua
järjestämiin tilaisuuksiin. Yhdistyksen kokouksissa on
kaikilla jäsenillä. Äänioikeus on vain jäsenmaksunsa
varsinaisilla jäsenillä. Hallituksen kokoukset ovat kaikille

yhdistyksen
puheoikeus
maksaneilla
yhdistyksen

jäsenille avoimia. Lisäksi kaikilla yhdistyksen jäsenillä on puheoikeus
hallituksen kokouksissa.
Jäsenyydestä eroaminen
tai erottaminen

Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen hallitus

7§ Jäsen eroaa yhdistyksestä
a)tekemällä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen
eroamisilmoituksen tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjaan.
b)yhdistyksen erottamana, jos hallitus ehdottaa erottamista ja jos 4/5
yhdistyksen kokouksessa olevista äänivaltaisista jäsenistä kannattaa
ehdotusta.
c)hallituksen erottamana, mikäli jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa
suorittamisen.
Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen, joka on menettelyllään tuntuvasti
vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

8§ Hallitus valitaan jäsenistön keskuudesta vuosittain syyskokouksessa,
ja siihen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja
sekä tämän lisäksi 5-7 muuta jäsentä.
Hallituksen tehtävänä on:
a)huolehtia yhdistyksen tarkoituksenmukaisesta toiminnasta
b)vastata yhdistyksen varojen ja omaisuuden hoidosta
c)kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset, valmistella esille tulevat asiat
ja valvoa päätösten toimeenpanoa ja sääntöjen noudattamista
d)valvoa toimihenkilöiden toimintaa
e)asettaa
tarpeen
vaatiessa
toimikuntia
ja
toimihenkilöitä
erikoistehtävien hoitoa varten
f)laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio
g)laatia tilinpäätös ja toimintakertomus
h)ylläpitää yhdistyksen jäsenluetteloa

Yhdistyksen kokoukset

9§ Yhdistys kokoontuu vuosittain
a)kevätkokoukseen tammi-helmikuun aikana
b)syyskokoukseen loka-marraskuun aikana
c)ylimääräiseen kokoukseen, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
kun vähintään 10 varsinaista jäsentä tai vähintään 1/10 kaikista
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erikseen
ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
d)yhdistyksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun kokoukset on kutsuttu
koolle sääntöjen mukaan.
Yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi halutut asiat on saatettava
hallituksen tietoon kirjallisina vähintään kahdeksan vuorokautta ennen
yhdistyksen kokousta.

Kevätkokous

10§ Kevätkokouksessa
a)valitaan
kokoukselle
puheenjohtaja,
pöytäkirjantarkastajaa
b)esitetään edellisen vuoden toimintakertomus

sihteeri

ja

kaksi

c)esitetään
edellisen
vuoden
tilinpäätös
ja
tilintarkastajien/tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta
ja
vastuuvapauden
myöntämisestä
edellisen
toimikauden hallitukselle
d)käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat asiat
Syyskokous

11§ Syyskokouksessa
a)valitaan
kokoukselle
puheenjohtaja,
sihteeri
ja
kaksi
pöytäkirjantarkastajaa
b)päätetään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruuksista
c)hyväksytään talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
d)hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
e)valitaan
- hallituksen puheenjohtaja
- hallituksen varapuheenjohtaja
- hallituksen taloudenhoitaja
- hallituksen 5-7 muuta jäsentä
-yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
- muut tarvittavat toimihenkilöt

Ylimääräinen kokous

12§ Kokousvirkailijat valitaan kuten kevät- ja syyskokouksessa.

Hallituksen kokousten
päätösvaltaisuus

13§ Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja, tai hänen ollessa estyneenä
varapuheenjohtaja, vähintään yhtä vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsut

14§ Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä vähintään
viisi vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä
kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kokouksen kulku

15§ Äänestys kokouksessa toimitetaan avoimesti, ellei vähintään kaksi
äänivaltaista jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin
määrätty. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi
vaaleissa arpa.
Kokouksessa
voidaan
ottaa
käsiteltäviksi
kokouskutsuissa
mainitsemattomia asioita, jotka eivät kuitenkaan koske sääntöjen
muuttamista, yhdistyksen purkamista eivätkä kiinteän omaisuuden
ostamista, myymistä tai kiinnittämistä.
Jos asia on esillä ensimmäistä kertaa ja 1/3 kokouksen osanottajista sitä
vaatii, on asian päättäminen lykättävä seuraavaan kokoukseen.
Pöytäkirja on kokouksen sihteerin allekirjoitettava sekä kahden
kokouksen valitseman tarkastajan tarkastettava ja oikeaksi todistettava.

Kokouksen päätöksiin tyytymätön voi merkityttää eriävän mielipiteensä
pöytäkirjaan.
Yhdistyksen nimen
kirjoittaminen

Toimihenkilöt

16§ Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompi kumpi yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.
17§ Puheenjohtajan tehtävänä on
a)kutsua hallitus koolle ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa.
Istuvan hallituksen puheenjohtajan ei ole suotavaa johtaa puhetta
yhdistyksen syys- tai kevätkokouksissa.
b)kutsua
hallitus
kolmenkymmenen
vuorokauden
kuluessa
toimintavuoden alkamisesta järjestäytymiskokoukseen, jossa hallitus
päättää sisäisestä työnjaostaan valitsemalla keskuudestaan sihteerin sekä
jakaa muut tarpeellisiksi katsomansa vastuualueet. Lisäksi
järjestäytymiskokouksessaan uusi hallitus tutustuu yhdistyksen
sääntöihin.
c)valvoa yhdistyksen toimintaa sekä hallituksen päätösten
toimeenpanoa.
Varapuheenjohtajan tehtävänä on hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän
ollessa estyneenä.
Sihteerin tehtävänä on pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa
Taloudenhoitajan tehtävänä on
a)hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja kirjanpitoa.
b)antaa tarvittaessa hallitukselle selvitys yhdistyksen taloudellisesta
tilasta.
c)huolehtia yhdistyksen maksujen suorittamisesta ja saatavien
perimisestä.
d)luovuttaa vaadittaessa tilikirjat tilintarkastajien tutkittavaksi.

Yhdistyksen toiminta- ja
varainhoitovuosi
18§ Yhdistyksen toiminta- ja varainhoitovuosi on tammikuun 1. päivästä
joulukuun 31. päivään.
Tilit ja tilintarkastus

Valitusoikeus

19§ Yhdistyksen tilit päätetään varainhoitovuosittain. Tilinpäätös on
esitettävä tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen
kevätkokousta. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto on esitettävä
hallitukselle vähintään 2 viikkoa ennen kevätkokousta kevätkokouksessa
hyväksyttäväksi.
20§ Jäsen on oikeutettu valittamaan yhdistyksen toimihenkilön tai elimen
toiminnasta
hallitukselle.
Hallituksen
päätökseen
tyytymättömällä on oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle. Tässä
tarkoituksessa valitukset on valittajan tehtävä kirjallisesti kahden viikon
kuluessa syyn ilmaantumisesta tai päätöksestä tiedon saatuaan.

Sääntöjen muuttaminen

21§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa
perättäisessä kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi
viikkoa. Muutos on kummassakin kokouksessa hyväksyttävä vähintään
3/4 ääntenenemmistöllä.

Yhdistyksen purkaminen 22§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä
yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi
viikkoa. Päätös on hyväksyttävä kummassakin kokouksessa vähintään
3/4 ääntenenemmistöllä.
Jos yhdistys purkautuu, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän
jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaan.
Voimaantulo

23§ Nämä säännöt astuvat voimaan välittömästi, kun ne on merkitty
yhdistysrekisteriin. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa
yhdistyslakia.

