
Kehitystutkimuksen opiskelijat ry

Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Kehitystutkimuksen opiskelijat ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yhteyttä Helsingin yliopiston globaalin kehitystutkimuksen
opiskelijoiden kesken, koti- ja ulkomaisiin opiskelija- ja tieteenharjoittajapiireihin ja valvoa globaalin
kehitystutkimuksen opiskelijoiden etuja. Tarkoituksen toteuttamiseen yhdistys pyrkii pitämällä
kokouksia, keskustelu- ja informaatiotilaisuuksia, harjoittamalla julkaisutoimintaa, järjestämällä
ekskursioita ja opintoneuvontaa sekä muilla edellisiin verrattavilla sopivilla tavoilla. Yhdistyksellä on
oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja apurahoja ja asianomaisilla luvilla järjestää arpajaisia,
myyjäisiä ja muita edellisiin verrattavia tilaisuuksia, jotka välittömästi tukevat yhdistyksen
tarkoitusten toteuttamista.

3§ Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksua, jonka suuruuden
päättää  yhdistyksen kevätkokous.

4§ Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Helsingin yliopiston globaalin kehitystutkimuksen
opiskelijat tai  yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijat. Varsinaiset jäsenet
maksavat jäsenmaksun,  jonka suuruuden kevätkokous määrää. Kannatusjäseneksi voi liittyä
oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö. Kannatusjäsenet suorittavat kertakaikkisen tai
vuotuisen jäsenmaksun, eikä heillä ole äänioikeutta. Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilön,
joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenet eivät suorita
jäsenmaksua, eikä heillä ole äänioikeutta. Hallitus hyväksyy hakemusten perusteella varsinaiset ja
kannatusjäsenet ja kutsuu varsinaisten jäsenten ehdotusten perusteella kunniajäsenet.

5§ Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen ellei hän kahteen
vuoteen ole  maksanut jäsenmaksuaan.

6§ Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuussa. Syyskokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja

- valitaan kokoukselle sihteeri

- hyväksytään esityslista

- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

- valitaan kaksi ääntenlaskijaa

- valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
taloudenhoitaja sekä 0-10 hallituksen muuta jäsentä ja 0-4 varajäsentä. Maksimimäärä
hallituksessa yhteensä 14 henkilöä.

- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

- käsitellään muut esille tulevat asiat

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa. Kevätkokouksessa käsitellään



seuraavat asiat:  - valitaan kokoukselle puheenjohtaja

- valitaan kokoukselle sihteeri

- hyväksytään esityslista
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

- valitaan kaksi ääntenlaskijaa

- esitetään ja hyväksytään toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastuskertomus

- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

- käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma

- vahvistetaan tulo- ja menoarvio

- määrätään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruus

- käsitellään muut esille tulevat asiat

7§ Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii ja yhdistystä edustaa hallitus. Hallituksen
tehtävänä on:  - johtaa yhdistyksen toimintaa kevätkokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman
mukaan sääntöjen  toisessa pykälässä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi

- huolehtia yhdistyksen varainhoidosta

- valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat

Hallituksen toimiaika on kalenterivuosi. Hallitus valitsee toimihenkilöt. Asioissa, jotka koskevat
hallituksen  valitsemia toimihenkilöitä on aina kuultava kyseistä toimihenkilöä ennen päätöksen
tekemistä.  Puheenjohtajan ja hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
suoritetaan suljetulla  lippuäänestyksellä, jos yksikin yhdistyksen jäsen sitä syyskokouksessa vaatii.
Hallitus kokoontuu  puheenjohtajan kutsusta tai kahden sen jäsenen sitä vaatiessa. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään  puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä. Hallituksen jäsenen  ollessa estynyt häntä edustaa hallituksen varajäsen.
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä
ja taloudenhoitajalla, kullakin yksin.

8§ Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa vain, jos siitä on
kokouskutsussa  mainittu. Päätös on tehtävä 2/3 äänienemmistöllä annetuista äänistä.

9§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille kymmenen
päivää ennen kevätkokousta.

10§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään kymmenen päivää
aikaisemmin yhdistyksen virallisella sähköpostilistalla. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai viisi yhdistyksen jäsentä tai 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti
hallitukselta pyytää.

11§ Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toinen on

kevätkokous, ja joiden väliajan tulee olla vähintään yksi kuukausi. Muutoin yhdistyksen

purkamisesta ovat  voimassa samat määräykset kuin sääntöjen muuttamisesta (8§). Yhdistyksen

purkautuessa ratkaistaan sen  viimeisessä kokouksessa, miten yhdistyksen varat on käytettävä

kehitystutkimuksen opiskelun  edistämiseksi.


