Säännöt
Nimi ja kotipaikka
1§ Yhdistyksen nimi on Turun Yliopiston SatakuntalaisHämäläisen Osakunnan Seniorit ry. ja kotipaikka Turun
kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi.
Tarkoitus
2§ Yhdistyksen tarkoitus on toimia Turun Yliopistossa opiskelleiden satakuntalaisten ja hämäläisten yhdyssiteenä sekä
tukea Turun Yliopiston SatakuntalaisHämäläisen Osakunnan toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
järjestää kokouksia, neuvottelutilaisuuksia, juhlia, yms. Lisäksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, harjoittaa majoitus ja
ravitsemusliikettä, kustantaa kirjallisuutta ja pitää yllä laina ja stipendirahastoja.
Jäsenyys
3§ Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Turun Yliopiston Satakuntalaisen kerhon, Hämäläisen kerhon sekä
SatakuntalaisHämäläisen Osakunnan entiset jäsenet. Hallitus voi harkintansa mukaan hyväksyä jäseniksi yhdistykseen
muitakin sen toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä.
4§ Yhdistys perii vuosittain jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa.
Toimi ja tilivuosi
5§ Yhdistyksen toimi ja tilivuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Yhdistyksen tilit on
jätettävä tilintarkastajille viimeistään 15.2. mennessä.
Kokoukset
6§ Yhdistys kokoontuu toimi ja tilivuoden aikana vuosikokoukseen ennen maaliskuun loppua sekä muihin kokouksiin,
mikäli vähintään viisi (5) jäsentä sitä ilmoittamansa asian vuoksi kirjallisesti anoo puheenjohtajalta.
7§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään edellisen vuoden toiminta ja tilikertomus.
2. Esitetään tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta.
3. Vahvistetaan tilinpäätös.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä toimenpiteistä, joihin toiminta ja tilikertomus
mahdollisesti antaa aihetta.
5. Valitaan yhdistykselle alkaneeksi toimivuodeksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
taloudenhoitaja. Lisäksi valitaan kolme (3) muuta hallituksen jäsentä.
6. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa sekä kaksi (2) varatilintarkastajaa.
7. Valitaan muut tarvittavat toimihenkilöt.
8. Esitetään talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttäväksi.
9. Päätetään alkaneen toimivuoden jäsenmaksujen suuruudet.
10. Päätetään, missä sanomalehdessä kokouskutsut julkaistaan.
11. Muut mahdolliset asiat.

8§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu hallitus koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta vuosikokouksen
määräämässä päivälehdessä tai jokaiselle yhdistyksen jäsenelle lähetetyllä kutsulla. Kokouskutsussa mainittava
tärkeimmät kokouksessa esille tulevat asiat.
Hallitus
9§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä kolme (3) muuta
jäsentä. Hallituksen tehtävänä on olla toimeenpaneva elin sekä valmistella vuosikokouksessa käsiteltäviä asioita.
10§ Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle vähintään kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen (3) jäsenen ollessa läsnä. Äänestettäessä
hallituksen kokouksessa äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Erinäisiä määräyksiä
11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja,. jompikumpi yhdessä
sihteerin kanssa tai taloudellisissa asioissa yhdessä taloudenhoitajan kanssa.
12§ Ehdotus muutoksista näihin sääntöihin on tehtävä yhdistyksen kokoukselle ja niistä on mainittava kokouskutsussa.
Tullakseen hyväksytyksi muutosehdotuksen on saatava puolelleen kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon
väliajoin pidetyssä kokouksessa ainakin kolme neljäsosaa (75%) annteuista äänistä.
13§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmella neljäsosalla (75%) äänestyksessä annetusta äänimäärästä, ja asia on mainittava
kokouskutsussa.
Jos yhdistys puretaan, on sen varat luovutettava tämän yhdistyksen toiminnan jatkajalle, Turun Yliopiston Satakuntalais
Hämäläiselle Osakunnalle tai osakunnan lopetettua toimintansa Turun Yliopistolle.

