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Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 
 

1 § Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Ekonomit ry ja kotipaikka Turun kaupunki. 
 Yhdistyksen toimialueena on Turun talousalue. 

 

Tarkoitus ja toiminta 
 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia toimialueellaan olevien kauppakorkeakoulun 
tutkinnon suorittaneiden yhdyssiteenä, pyrkien lisäämään heidän tietojaan ja 
taitojaan ennen kaikkea taloudellisella alalla ja valvoen heidän yhteisiä ammatillisia 
etujaan. 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokous-, esitelmä-, keskustelu- ja 
retkeilytilaisuuksia, harjoittamalla kurssi- ja julkaisutoimintaa sekä hankkimalla varoja 
toimintansa tukemiseksi toimeenpanemalla asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia 
ja maksullisia tilaisuuksia. 

Keskinäisiä erityispyyntöjään ja harrastuksiaan edistääkseen jäsenet voivat perustaa 
näitä tarkoitusperiä toteuttamaan yhdistyksen alaisina toimivia rekisteröimättömiä 
osastoja ja kerhoja, joiden säännöt yhdistyksen hallitus vahvistaa. 

 

Jäsenyyttä koskevat määräykset 
 

3 § Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi alemman tai ylemmän 
kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneen henkilön, sekä henkilön, joka on 
suorittanut muun sellaisen yliopistotutkinnon, jonka Suomen Ekonomien liittohallitus 
on hyväksynyt jäsenyyteen oikeuttavaksi. 

Myös sellaiset henkilöt voidaan ottaa yhdistyksen jäseneksi, jotka ovat suorittaneet 
kauppatieteellisiä yliopisto-opintoja (60 ECTS, opiskellen noin yhden vuoden opinnot 
tai enemmän) mikäli henkilö on suorittanut yliopistotutkinnon. 

Myös sellaiset henkilöt voidaan ottaa yhdistyksen jäseneksi, jotka ovat saaneet 
oikeuden suorittaa kauppatieteellistä yliopistotutkintoa, mikäli henkilö on 
suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon. 

Jäseneksi hyväksytty on velvollinen suorittamaan syyskokouksen määräämän 
vuotuisen jäsenmaksun hallituksen määräämänä aikana. 
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Kannattavaksi jäseneksi yhdistykseen voi hallitus hyväksyä määräämänsä 
kertakaikkisen tai vuosittaisen maksun suorittavan henkilön tai oikeuskelpoisen 
yhteisön. 

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat erityisen 
ansiokkaasti edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa ja päämääriä. 
Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää kahta kolmasosaa (2/3) kokouksessa 
annetuista äänistä.  

 

4 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 
tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 
pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvoitetta kuuden (6) kuukauden kuluessa 
sen erääntymisestä, voi hallitus katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. 

Yhdistyslain 14§:n mukaisesti hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on 
jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut 
tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä 
mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 

Yhdistyksen hallinto 
 

5 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6–9 muuta jäsentä, joiden tulee 
olla Turun Seudun Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä.  

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan ja muut hallituksen 
jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että heistä vuosittain 
kolmasosa, kahtena ensimmäisenä vuotena arvan perusteella ja sen jälkeen 
vuosijärjestyksessä hallituksessa yhtäjaksoisesti kauemmin olleet, eroaa. 

Syyskokous valitsee seuraavan kalenterivuoden alussa alkavalle kaudelle 
puheenjohtajan ja jäsenet erovuoroisten tilalle. Mikäli syyskokous päättä edeltävää 
hallitusta poikkeavan määrän jäseniä, valitaan tällöin päätetty määrä muita jäseniä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan yksivuotiskaudelle varapuheenjohtajan ja tarpeelliset 
toimihenkilöt. Viimeksi mainitut voidaan valita myös yhdistyksen muusta 
jäsenistöstä. Hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan.  

Mikäli joku hallituksen jäsen pyytää eroa tai on pysyvästi estynyt osallistumaan 
hallituksen työhön, valitaan yhdistyksen kokouksessa hänen tilalleen uusi jäsen 
hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen. 
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6 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään 

kolme (3) jäsentä sitä haluaa. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on 
kokouksessa läsnä. Yhden osallistujan tulee olla joko puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja. 

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

 

7 § Hallituksen tehtävänä on: 

1. Johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi. 
2. Edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia sekä esiintyä 

yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana. 
3. Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat. 
4. Toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset. 
5. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta ja periä jäsenmaksut. 
6. Valita yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat. 
7. Vahvistaa alaosastojen ja kerhojen säännöt sekä tukea ja valvoa niiden toimintaa. 
8. Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta ja pitää 

jäsenluetteloa. 
9. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset. 
10. Laatia ehdotus yhdistyksen talousarvioksi. 
11. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat. 

Kokoukset 
 

8 § Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Varsinaisia kokouksia 
pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous viimeistään maaliskuussa ja syyskokous 
viimeistään marraskuussa. Kokousten tarkemmat ajat ja paikat määrää hallitus. 
Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on kaikilla varsinaisilla jäsenillä. 

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. 
2. Esitetään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset. 
3. Esitetään tilintarkastajien kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen 

vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 
4. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten ennen tammikuun 31. päivää 

hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat. 
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Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. 
2. Esitetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus sekä 

määrätään jäsenmaksun suuruus. 
3. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. 
4. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle jäsenet hallitukseen. 
5. Valitaan vähintään yksi toiminnantarkastaja ja varahenkilö, jos laki ei edellytä 

tilintarkastajan valintaa. Toiminnantarkastajan lisäksi tai asemasta yhdistyksen 
kokous voi valita tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. 

6. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten ennen syyskuun 30. päivää 
hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat. 

 

9 § Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan hallituksen kutsusta tai 
milloin vähintään viidesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian 
käsittelyä varten hallitukselta pyytää. 

Hallitus on velvollinen järjestämään kokouksen viimeistään 2 kuukauden kuluessa 
tällaisen kirjallisen pyynnön saamisesta. 

 

10 § Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksiin ilmoittamalla siitä jäsenilleen 
jäsenlehdessään, jäsenkirjeessä, Turussa ilmestyvässä sanomalehdessä tai muussa 
jäsenistön tavoittamassa mediassa. Kutsun toimittamisessa voidaan hyödyntää 
yleisesti käytössä olevia viestintäalustoja. Kutsu on julkaistava viimeistään seitsemän 
(7) päivää ennen kokousta. 

 

Yhdistyksen tilit ja nimen kirjoittaminen 
 

11 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Yhdistyksen tilit ja muuta hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava toiminnan- tai 
tilintarkastajille riittävän ajoissa, jotta he ehtivät suorittaa tarkastuksen ja antamaan 
tarkastuskertomuksen hallitukselle riittävän ajoissa ennen kevätkokousta. 

 

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joko yhdessä tai 
 jompikumpi heistä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. 

Juoksevien asioiden hoitoa varten voi hallitus valita yhden tai useamman henkilön 
kirjoittamaan yhdistyksen nimen valtuutuksessa lähemmin määrättävällä tavalla. 
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Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 

13§ Päätöksiin, mitkä tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 
3/4 yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen 
muuttamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.  

 

14 § Päätökseen, mikä tarkoittaa yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään 3/4 
yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä sekä päätöksen 
vahvistamiseen aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa 
samanlainen äänten enemmistö. Yhdistyksen purkamisesta samoin kuin 
purkamispäätöksen vahvistamisesta on  kokouskutsuissa jäsenille tiedotettava. 

 

15 § Yhdistyksen purkautuessa on sen varat, sen jälkeen, kun velat on maksettu, 
käytettävä samanlaisia tarkoitusperiä palvelevan uuden yhdistyksen perustamiseen 
tai alueelta olevien kauppatieteellisen alan tutkintoa opiskelevien opintojen 
tukemiseen. 

 

16 § Muutoin seurattakoon voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. 

   ------------------------------- 

 


