
Ympäristötieteiden Opiskelijat – MYY ry 
Säännöt 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat – MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande – 
MYY rf ja englanniksi The Association of Students in Environmental Sciences – MYY. 
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 

2 § Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen ja 
bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ympäristötieteiden opetusta ja tutkimusta, ajaa 
ympäristöalan opiskelijoiden yhteisiä etuja ja parantaa heidän asemaansa työmarkkinoilla. 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita sekä järjestää 
esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, opintoretkiä, myyjäisiä ja illanviettoja. Yhdistys pitää 
yhteyttä alan järjestöihin ja alalta valmistuneisiin sekä harjoittaa julkaisutoimintaa ja 
opintoohjausta. 

4 § Yhdistyksen pöytäkirjakieli 

Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi. Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa asian saa 
esittää myös ruotsiksi tai englanniksi. Yhdistyksen sähköinen tiedotus julkaistaan suomen 
lisäksi myös englanniksi mahdollisuuksien mukaan. 

5 § Jäsenet ja jäsenten oikeudet 

a)  Varsinaiset jäsenet  

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopistossa 
opiskeleva henkilö, joka on kiinnostunut ympäristötieteistä ja suorittanut 
säädetyn jäsenmaksun. Varsinaisella jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen 
tilaisuuksiin ja hänellä on puheoikeus yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa. 
Lisäksi varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja oikeus 
asettua ehdolle yhdistyksen hallitukseen ja toimihenkilöksi.  

b)  Ulkojäsenet  

Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut ympäristötieteistä 
ja suorittanut säädetyn jäsenmaksun. Ulkojäsenellä on varsinaisen jäsenen 



oikeudet ja velvollisuudet, mutta hänellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen 
kokouksessa eikä häntä voida valita hallitukseen.  

c) Kunniajäsenet  

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka huomattavalla tavalla 
on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai kehittänyt ympäristötieteitä, jos 
päätösvaltaisessa yhdistyksen kokouksessa 2/3 annetuista äänistä puoltaa 
tehtyä ehdotusta. Kunniajäseneksi ei voida kutsua varsinaista jäsentä. 
Kunniajäsenellä on varsinaisen jäsenen oikeudet, mutta hänellä ei ole 
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä häntä voida valita hallitukseen. 
Kunniajäsen on vapautettu uusista jäsenmaksuista.  

Hallitus tai yhdistyksen kokous hyväksyy uudet jäsenet.  

6 § Jäsenmaksu 

Vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruuden.  

7 § Jäsenen erottaminen 

Jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista 
vahingoittavalla tavalla, voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. 

8 § Yhdistyksen päätösvalta 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. 

9 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa sekä yhdistystä edustaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, 
sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muita jäseniä siten, että hallituksessa on yhteensä 8-12 
jäsentä. 

10 § Hallituksen valitseminen 

Hallituksen ja puheenjohtajan valintaan ovat oikeutettuja yhdistyksen varsinaiset jäsenet. 
Hallituksen lisäksi yhdistyksen tehtäviä hoitamaan voidaan valita toimihenkilöitä. Valinnat 
suoritetaan vaalikokouksessa. Ehdolle voi asettua vaalikokouksessa tai etukäteen 
hallituksen ilmoittamalla tavalla. Jokainen yhdistyksen jäsen voi ehdottaa myös muita 
yhdistyksen jäseniä. Toimihenkilöitä voidaan tarvittaessa valita myös hallituksen 
kokouksessa kesken toimikauden.  

Puheenjohtaja valitaan vaalikokouksessa erikseen suorittamalla suljettu lippuäänestys. 
Puheenjohtajaksi valitaan se ehdokas, joka saa ehdottoman ääntenemmistön.  



Hallituksen muut jäsenet valitaan vaalikokouksessa sopimalla yksimielisesti tai 
suorittamalla suljettu lippuäänestys, jossa ehdottoman ääntenenemmistön saaneet 
valitaan.  

11 § Hallituksen jäsenen ja toimihenkilön eroaminen 

Pätevän syyn perusteella voi yhdistyksen kokous pyynnöstä vapauttaa hallituksen jäsenen 
tehtävistään. Tällöin hänen tilalleen valitaan toinen henkilö samassa kokouksessa. 
Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden, mikäli asiasta on 
kokoon kutsussa mainittu. Tällöin on valittava erotetun jäsenen tilalle uusi jäsen samassa 
kokouksessa. 

Toimihenkilön ollessa pätevästä syystä estynyt hoitamasta tehtäviään voidaan hänen 
tilalleen valita uusi henkilö. Toimihenkilön pitää pyytää eroa hallitukselta. Uusi toimihenkilö 
valitaan hallituksen kokouksessa. 

12 § Hallituksen kokous 

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus on  
päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet 
muusta hallituksesta. Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi 
vaaleissa arpa. 

13 § Yhdistyksen kuraattori 

Yhdistyksellä on kuraattori, jonka tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut, Helsingin 
yliopiston palveluksessa oleva henkilö. Kuraattorin tehtävänä on toimia yhdistyksen ja 
Helsingin yliopiston välisenä yhdyshenkilönä. Kuraattori valitaan vaalikokouksessa 
vuodeksi kerrallaan. 

14 § Nimenkirjoitusoikeus 

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja 
taloudenhoitajalla. 

  
15 § Toiminnantarkastus 

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan 
kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt. 

16 § Toiminta- ja tilikausi 



Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. 
päivänä. Tilit ja toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kaksi 
viikkoa ennen vuosikokousta. 

17 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen ja päätösvaltaisuus 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouksista on ilmoitettava yhdistyksen 
ilmoitustaululla sekä sähköpostilistalla, joka koostuu yhdistyksen jäsenten ilmoittamista 
sähköpostiosoitteista, vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. 

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. 

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 
kun on kysymys sääntöjen 5., 10., 19. ja 20. §:ssä mainituista asioista. 

18 § Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset 

a) Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa hallituksen lähemmin määräämänä 
aikana.  

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.Edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. 
2.Edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen vahvistaminen ja 
toiminnantarkastajien lausunto. 
3.Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden 
hallitukselle. 
4.Päätetään jäsenmaksun suuruudesta. 
5.Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

b) Vaalikokous 

Vaalikokous pidetään marras-joulukuun aikana hallituksen lähemmin määräämänä 
aikana.  

Vaalikokouksessa valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet 10. §:n mukaisesti sekä 
muut toimihenkilöt seuraavaksi toimintavuodeksi. Nämä henkilöt ottavat 
yhdistyksen asiat hoitaakseen uuden toiminta- ja tilivuoden alkaessa tammikuun 1. 
päivänä.  

c) Muut yhdistyksen kokoukset 

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 
vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.  



19 § Sääntöjen muuttaminen  

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon 
väliajoin pidetyissä päätösvaltaisissa yhdistyksen kokouksissa, ensimmäisessä 
yksinkertainen enemmistö, toisessa 2/3 enemmistö annetuista äänistä puoltaa tehtyä 
ehdotusta. 

20 § Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan vähintään kahden viikon väliajoin pidetyissä 
päätösvaltaisissa yhdistyksen kokouksissa 4/5 enemmistö annetuista äänistä.  

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä 
luonnonsuojelun tukemiseen tavalla, josta päättää yhdistyksen viimeinen kokous. 


