
Vanhat 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 henkilöit ä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. 

4§ Yhdistys perii vuosittain jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruus 

määrätään vuosikokouksessa. 

 

 

Uudet säännöt 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen 

osakunnan Seniorit ry. 

Yhdistyksen kotipaikka on Turku. 

 

2. Toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen 

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on: 

- Toimia yhdyssiteenä Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen 

osakunnan (SHO) entisten jäsenten välillä. 

- Tukea SHO:n toimintaa. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: 

- toteuttaa tiedotus-, koulutus- ja valistus- ja julkaisutoimintaa 

- toimia yhteistyössä järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa 

- järjestää toimintaansa edistävää retkeily-, virkistys- ja vapaa-ajan 

toimintaa 

- osallistua toimialaansa liittyvään valtakunnalliseen ja kansainväliseen 

yhteistyöhön 

- järjestää koulutustilaisuuksia, sekä muita samantapaisia tapahtumia ja 

toimintaa 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja 

arpajaisia, harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja 

testamentteja, pitää yllä laina- ja stipendirahastoja sekä omistaa 

toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

 

3. Jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen 

tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen 

hallitus. 

 

4. Jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää 

vuosikokous. 



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. 

 

 

 

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. 

5. Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä 0-6 
muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus 
on päätösvaltainen, kun vähintään kolmasosa (1/3) sen jäsenistä, 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. 
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
 
 
 
 
 
6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 
 

 

 
7. Tilikausi 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 



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 tilikertomusmahdollisesti 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 mainittavatärkeimmät kokouksessa esille tulevat asiat. 

8. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä 
päivänä tammi-maaliskuussa. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain 
hallituksen määräämänä päivänä loka-joulukuussa. Ylimääräinen kokous 
pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenen (10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa 
varten kirjallisesti vaatii. 
Yhdistyksen kokouksissa puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja tai 
hänen ollessaan estyneenä kokouksen valitsema puheenjohtaja. 
 
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, mikäli hallitus on 
tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja antanut ohjeet osallistumisesta. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen 
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, 
sähköpostitse tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä 
sanomalehdessä. 
 
10. Kevätkokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien 
lausunto. 
6. Vahvistetaan tilinpäätös. 
8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille. 
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erinäisiä määräyksiä 

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 yhdistyksenkokouksessa 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 SatakuntalaisHämäläiselle 
Osakunnalle tai osakunnan lopetettua toimintansa Turun Yliopistolle.

11. Syyskokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Valitaan yhdistykselle seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Lisäksi 
valitaan enintään kuusi (6) muuta hallituksen jäsentä. 
6. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja sekä yksi (1) 
varatoiminnantarkastaja. 
7. Valitaan muut tarvittavat toimihenkilöt. 
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun 
suuruus seuraavalle toimi- ja tilikaudelle. 
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

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. 
 
Jos yhdistys puretaan, on sen varat luovutettava tämän yhdistyksen 
toiminnan jatkajalle, Turun Yliopiston Satakuntalais-Hämäläiselle 
Osakunnalle tai osakunnan lopetettua toimintansa Turun Yliopistolle. 
 

 


