YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. §

Nimi
Y-tunnus
Kotipaikka
Osoite

Kuopion Rakennusarkkitehtiopiskelijat ry
3077903-5
Kuopio
Microkatu 1
70210 KUOPIO

Rekisterinumero
Perustamisajankohta
Rekisteröity
Sääntöjen revisio

216.108
20.10.2015
17.11.2015
8.7.2020

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kuopion Rakennusarkkitehtiopiskelijat ry ja sen kotipaikka on Kuopio.
Yhdistyksestä voidaan käyttää lyhennettä KuRA.

2. §

Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on luoda yhteishenkeä Savonia-ammattikorkeakoulun
rakennusarkkitehtiopiskelijoiden keskuudessa ja tukea heitä opinnoissa.
Toimintaa toteutetaan muun muassa
- järjestämällä erilaisia opintoja tukevia kursseja ja luentoja
- toimimalla linkkinä työelämään
- osallistumalla rakennusarkkitehtikoulutuksen kehittämiseen
- järjestämällä ekskursioita
- pitämällä yhteyttä muissa korkeakouluissa opiskeleviin rakennusarkkitehtiopiskelijoihin
- pitämällä yhteyttä muihin rakennusalan opiskelijoihin ja heidän järjestöihin
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja- järjestämällä myyjäisiä
- myymällä kannatustuotteitaan
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
- toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä
- järjestää maksullisia huvi- ja virkistystilaisuuksia

3. §

Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Savonia-ammattikorkeakoulussa rakennusarkkitehtuuria
opiskeleva henkilö sekä kannatusjäsenet. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityishenkilö tai
julkisoikeudellinen yhdistys. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi kutsua
yksityishenkilön yhdistyksenkunniajäseneksi.

4. §

Jäsenten oikeudet
Varsinaisella jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla
valituksen yhdistyksen toimielimiin. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamatta erota yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolellahuomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. §

Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksunsuuruudesta päättää syyskokous.
Kannatusjäsenillä on jäsenmaksu, josta päättää hallitus. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.
Ensimmäisen liittymismaksun päättää perustamiskokous.

6. §

Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
kuudesta yhdeksään varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet
hallituksenjäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajanääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Järjestyksessään ensimmäinen hallitus on päättänyt yhdistyksenlogosta.

7. §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. §

Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta hallitukselle.

9. §

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää kaksi sääntömääräistä kokousta vuosittain. Yhdistyksen kevätkokous pidetään
helmi-maaliskuussa ja syyskokousloka-joulukuussa hallituksen tarkemmin määrääminä päivinä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisinmäärätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajanääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

10. §

Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset, koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuillakirjeillä tai sähköpostitse.

11. §

Kevät- ja syyskokous
Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

Kevätkokous
1.

Kokouksen avaus

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan tarkastajan lausunto

6.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvolliselle

7.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokous
1.

Kokouksen avaus

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus

6.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7.

Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnan tarkastaja

8.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

12. §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

