DILEMMA RY:N SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi on Dilemma, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.
3. Yhdistys on opiskelijayhdistys, jonka tarkoituksena on ajaa filosofiaa (ruots.),
käytännöllistä filosofiaa ja teoreettista filosofiaa opiskelevien yhteisiä etuja Helsingin
yliopistossa, alan järjestöissä sekä niissä asioissa, jotka koskevat jatko-opiskelun
yhteydessä tieteellistä tutkimustoimintaa ja apurahoja, vahvistaa ja luoda yhteyksiä
laajempiin filosofian opiskelija- ja tieteenharjoittajapiireihin sekä pitää yhteyttä
Helsingin yliopiston filosofia-aineiden opiskelijoiden kesken.
4. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• käyttää etujärjestöpoliittisia keinoja kuten julkilausumia, kirjelmiä ja suoria
neuvotteluja,
• järjestää opintoneuvontaa, kokouksia, keskustelu-, esitelmä- yms. tilaisuuksia
sekä erilaista ryhmätoimintaa,
• harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
5. Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla jokainen Helsingin yliopistossa
opiskeleva,
läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, jonka aineyhdistelmään kuuluu filosofia
(ruots.),
käytännöllinen filosofia tai teoreettinen filosofia. Yllämainittujen lisäksi voi
yhdistykseen päästä kannattajajäseneksi. Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäseniä.
6. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja ja
liittymismaksuja, joiden suuruuden päättää vuosikokous, sekä vastaanottaa
lahjoituksia.
7. Yhdistys pitää vuosittain ainakin kaksi kokousta: vuosikokous pidetään helmikuun
loppuun mennessä ja vaalikokokous joulukuun loppuun mennessä. Vuosi- ja
vaalikokous kutsutaan ilmoittamalla siitä vähintään viikkoa aikaisemmin yhdistyksen
ilmoitustaululla ja yhdistyksen vakituisesti käyttämissä sähköisissä tiedotusvälineissä.
Ilmoituksessa on mainittava esille tulevat asiat. Vuosi- ja vaalikokouksessa on
jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Vuosikokouksessa 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä
kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, 2) esitetään
toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, 4) päätetään tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle, 5) päätetään tulo- ja
menoarviosta ja toimintasuunnitelmasta, 6) määrätään jäsenmaksut ja liittymismaksut
kuluvalle kalenterivuodelle, sekä 7) päätetään muista esille tulevista asioista.

Vaalikokouksessa 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, 2) valitaan yhdistyksen
hallitus seuraavalle kalenterivuodelle 8.:n mukaisesti, kaksi toiminnantarkastajaa ja
kaksi varatoiminnantarkastajaa, 3) päätetään muista esille tulevista asioista.
8. Yhdistyksen toimintaa johtaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon
vaalikokouksessa valitaan puheenjohtaja, rahastonhoitaja, kolme opintosihteeriä, yksi
kustakin opintosuunnasta, ja kolmesta kymmeneen muuta jäsentä. Hallituksen
jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja sihteerin. Tarpeellisiksi katsomansa muut virkailijat hallitus voi
nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja
hallituksen kokouksissa (paitsi vuosikokouksissa) ja hoitaa jäsenluetteloa.
Rahastonhoitaja kerää jäsen- ja liittymismaksut, suorittaa laskut ja järjestää tarvittavat
hankinnat hallituksen päätösten mukaisesti. Muut hallituksen jäsenten ja virkailijoiden
tehtävät voidaan määritellä erillisessä asiakirjassa. Hallituksen kokous on
päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä
vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
9. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri,
kaksi yhdessä, tai hallituksen siihen valtuuttamat toimihenkilöt, kaksi yhdessä. Rahaasioissa rahastonhoitaja ja joku hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen saavat
kirjoittaa yhdistyksen nimen.
10.Yhdistyksen tilikausi kestää tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään.
11.Yhdistyksen yleiskokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista tai kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä
sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Ylimääräisestä
kokouksesta ilmoitetaan samoin kuin vuosikokouksesta samalla mainiten esille
tulevat asiat.
12.Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen
niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kutsussa yhdistyksen
kokoukseen on mainittava, jos etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista.
13.Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa
vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, ja päätös on tehtävä
kummassakin tapauksessa 3/4 ääntenenemmistöllä. Yhdistyksen purkautuessa
ratkaistaan sen viimeisessä kokouksessa, miten yhdistyksen varat on käytettävä sen
tarkoituksen toteuttamiseksi.

