Pykälä	
  ry:n	
  säännöt	
  
1	
  §	
  Nimi,	
  kotipaikka,	
  kieli	
  ja	
  tunnus	
  	
  
Yhdistyksen	
  nimi	
  on	
  Pykälä	
  ry,	
  kotipaikka	
  on	
  Helsinki,	
  pöytäkirjakieli	
  on	
  suomi	
  ja	
  tunnus	
  on	
  tyylitelty	
  
pykälän	
  merkki.	
  	
  
2	
  §	
  Tarkoitus	
  	
  
Yhdistyksen	
  tarkoituksena	
  on	
  	
  
1)	
  toimia	
  Helsingin	
  yliopiston	
  oikeustieteellisen	
  tiedekunnan	
  opiskelijoiden	
  etujärjestönä;	
  	
  
2)	
  tarjota	
  jäsenilleen	
  opinto-‐,	
  sosiaali-‐	
  ja	
  kulttuuripalveluja	
  sekä	
  kehittää	
  jäsenistön	
  	
  
harrastusmahdollisuuksia;	
  	
  
3)	
  toimia	
  jäsentensä	
  taloudellisten,	
  ammatillisten	
  ja	
  sosiaalisten	
  etujen	
  puolesta;	
  	
  
4)	
  puolustaa	
  jäsentensä	
  oikeusturvaa;	
  sekä	
  	
  
5)	
  osallistua	
  oikeus-‐	
  ja	
  koulutuspoliittiseen	
  vaikuttamiseen	
  sekä	
  tarjota	
  sen	
  edellyttämiä	
  tietoja	
  	
  
jäsenilleen.	
  	
  
3	
  §	
  Toimintamuodot	
  	
  
Tarkoituksensa	
  toteuttamiseksi	
  yhdistys	
  	
  
1)	
  ylläpitää	
  yhteyksiä	
  ja	
  vaikuttaa	
  oikeustieteelliseen	
  tiedekuntaan	
  sekä	
  erilaisiin	
  lakimies-‐	
  ja	
  
opiskelijajärjestöihin;	
  	
  
2)	
  huolehtii	
  oikeustieteellisten	
  opintojen	
  kehittämisestä	
  ja	
  opiskeluedellytysten	
  parantamisesta	
  	
  
sekä	
  tekee	
  tämän	
  edellyttämää	
  selvitystyötä;	
  	
  
3)	
  järjestää	
  keskustelutilaisuuksia	
  ja	
  erilaisia	
  vapaa-‐ajan	
  tilaisuuksia;	
  	
  
4)	
  voi	
  tukea	
  jäsentensä	
  yhdistyksen	
  piirissä	
  tapahtuvaa	
  omaehtoista	
  harrastus-‐	
  ja	
  	
  
kulttuuritoimintaa;	
  	
  
5)	
  voi	
  voittoa	
  tavoittelematta	
  välittää	
  jäsenilleen	
  oikeustieteellistä	
  kirjallisuutta	
  sekä	
  tuottaa	
  	
  
jäsenilleen	
  opintomateriaalia;	
  	
  
6)	
  voi	
  ylläpitää	
  kirjastoa;	
  	
  
7)	
  voi	
  julkaista	
  lehteä	
  ja	
  harjoittaa	
  jäsentensä	
  oikeuspoliittisen	
  ja	
  yhteiskunnallisen	
  	
  
tietoisuuden	
  sekä	
  ammatillisten	
  valmiuksien	
  lisäämiseen	
  tähtäävää	
  tiedotus-‐,	
  koulutus-‐	
  ja	
  	
  
julkaisutoimintaa;	
  	
  
8)	
  voi	
  järjestää	
  oikeustieteelliseen	
  tiedekuntaan	
  pyrkiville	
  valmennuskursseja,	
  joista	
  saatavat	
  	
  
varat	
  on	
  käytettävä	
  yhdistyksen	
  2	
  §:ssä	
  mainitun	
  tarkoituksen	
  tukemiseen;	
  	
  
9)	
  voi	
  järjestää	
  jäsentensä	
  ammatillisten	
  valmiuksien	
  edistämiseksi	
  oikeusaputoimintaa;	
  	
  
10)	
  voi	
  järjestää	
  seniorijäsenilleen	
  tapaamisia	
  sekä	
  muuta	
  vastaavaa	
  senioritoimintaa;	
  	
  

11)	
  voi	
  omistaa	
  osakkeita	
  yhdistyksen	
  tarkoitukseen	
  tai	
  tarkoituksen	
  toteuttamiseen	
  läheisesti	
  	
  
liittyvää	
  toimintaa	
  harjoittavissa	
  osakeyhtiöissä	
  sekä	
  omistaa	
  ja	
  hallita	
  kiinteistö-‐	
  ja	
  asunto-‐	
  	
  
osakeyhtiöiden	
  osakkeita	
  ja	
  kiinteistöjä	
  yhdistyksen	
  oman	
  käytön	
  kannalta	
  tarpeellisessa	
  	
  
laajuudessa;	
  sekä	
  	
  
12)	
  voi	
  tarvittaessa	
  ryhtyä	
  muihinkin	
  yhdistyksen	
  tarkoitusta	
  edistäviin	
  toimiin.	
  	
  
4	
  §	
  Jäsenyyden	
  edellytys	
  	
  
Yhdistyksen	
  jäseneksi	
  voi	
  liittyä	
  ja	
  jäsenenä	
  yhdistykseen	
  kuulua	
  Helsingin	
  yliopistossa	
  oikeustieteellistä	
  
tutkintoa	
  suorittava	
  opiskelija,	
  jota	
  ei	
  aikaisemmin	
  ole	
  erotettu	
  yhdistyksen	
  jäsenyydestä	
  8	
  §:n	
  mukaisessa	
  
menettelyssä.	
  	
  
Seniorijäseneksi	
  voi	
  liittyä	
  ja	
  seniorijäsenenä	
  yhdistykseen	
  kuulua	
  Helsingin	
  yliopistossa	
  oikeustieteellisen	
  
tutkinnon	
  suorittanut	
  henkilö.	
  	
  
Saavutetut	
  jäsenoikeudet	
  säilyvät.	
  	
  
5	
  §	
  Liittyminen	
  	
  
Tahto	
  liittyä	
  jäseneksi	
  ilmaistaan	
  maksamalla	
  liittymismaksu,	
  jonka	
  suuruuden	
  yhdistyksen	
  syyskokous	
  
vuosittain	
  päättää.	
  Uudet	
  jäsenet	
  hyväksyy	
  hallitus.	
  Voidakseen	
  tulla	
  hyväksytyksi	
  henkilön	
  on	
  osoitettava	
  
maksaneensa	
  liittymismaksun	
  sekä	
  täyttävänsä	
  4	
  §:ssä	
  mainitun	
  edellytyksen.	
  	
  
Hallituksella	
  on	
  oikeus	
  hyväksyä	
  yhdistyksen	
  jäseneksi	
  henkilö,	
  joka	
  ei	
  täytä	
  4	
  §:n	
  edellytyksiä	
  tultuaan	
  
aikaisemmin	
  erotetuksi	
  yhdistyksestä	
  8	
  §:n	
  mukaisessa	
  menettelyssä.	
  Kyseisessä	
  tapauksessa	
  hallituksen	
  
jäseneksi	
  hyväksyvä	
  päätös	
  on	
  tehtävä	
  kahden	
  kolmasosan	
  (2/3)	
  enemmistöllä.	
  Ellei	
  henkilöä	
  hyväksytä	
  
jäseneksi,	
  maksettu	
  liittymismaksu	
  palautetaan	
  viipymättä.	
  	
  
6	
  §	
  Eronneeksi	
  katsominen	
  	
  
Kun	
  jäsen	
  on	
  suorittanut	
  ne	
  tutkinnot,	
  joihin	
  hänellä	
  on	
  ollut	
  suoritusoikeus	
  jäseneksi	
  liittyessään,	
  	
  
hänen	
  on	
  ilmaistava	
  tahtonsa	
  säilyttää	
  jäsenyytensä	
  maksamalla	
  uusi	
  liittymismaksu	
  kahden	
  	
  
kuukauden	
  kuluessa.	
  Tällöin	
  hallitus	
  voi	
  hyväksyä	
  henkilön	
  jäseneksi	
  niin	
  kuin	
  5	
  §:ssä	
  on	
  säädetty.	
  	
  
Muutoin	
  hänet	
  katsotaan	
  eronneeksi	
  yhdistyksestä.	
  	
  
Ellei	
  jäsen	
  ole	
  kymmenen	
  vuoden	
  kuluessa	
  liittymisestään	
  suorittanut	
  sitä	
  tutkintoa,	
  jota	
  opiskeli	
  
liittyessään,	
  hänen	
  on	
  ilmaistava	
  tahtonsa	
  säilyttää	
  jäsenyytensä	
  maksamalla	
  uusi	
  liittymismaksu	
  seuraavan	
  	
  
lukukauden	
  kuluessa.	
  Tällöin	
  hallitus	
  voi	
  hyväksyä	
  henkilön	
  jäseneksi	
  niin	
  kuin	
  5	
  §:ssä	
  on	
  säädetty.	
  Muutoin	
  
hänet	
  katsotaan	
  eronneeksi	
  yhdistyksestä.	
  	
  
Jos	
  jäsen	
  ei	
  suorita	
  erääntynyttä	
  jäsenmaksuaan	
  kuuden	
  kuukauden	
  kuluessa	
  erääntymisestä,	
  katsotaan	
  
hänet	
  eronneeksi	
  yhdistyksestä.	
  	
  
7	
  §	
  Eroaminen	
  	
  
Jäsenellä	
  on	
  oikeus	
  erota	
  yhdistyksestä	
  ilmoittamalla	
  siitä	
  kirjallisesti	
  yhdistyksen	
  hallitukselle	
  tai	
  sen	
  
puheenjohtajalle.	
  Jäsen	
  voi	
  myös	
  erota	
  ilmoittamalla	
  siitä	
  yhdistyksen	
  kokouksessa	
  pöytäkirjaan	
  
merkittäväksi.	
  Jäsen	
  katsotaan	
  eronneeksi	
  ilmoituksestaan	
  lukien.	
  	
  
8	
  §	
  Erottaminen	
  	
  

Yhdistys	
  voi	
  kokouksessaan	
  erottaa	
  jäsenen,	
  jos	
  jäsen	
  	
  
1)	
  on	
  menettelyllään	
  yhdistyksessä	
  tai	
  sen	
  ulkopuolella	
  huomattavasti	
  vahingoittanut	
  yhdistystä;	
  	
  
2)	
  on	
  jättänyt	
  täyttämättä	
  ne	
  velvoitukset,	
  joihin	
  hän	
  on	
  yhdistykseen	
  liittymällä	
  sitoutunut;	
  	
  
3)	
  toimii	
  olennaisesti	
  vastoin	
  yhdistyksen	
  sääntöjä	
  tai	
  tarkoitusta;	
  tai	
  	
  
4)	
  ei	
  enää	
  täytä	
  jäsenyyden	
  edellytyksiä.	
  	
  
Erottamispäätös	
  on	
  tehtävä	
  vähintään	
  kahden	
  kolmasosan	
  (2/3)	
  enemmistöllä	
  annetuista	
  äänistä.	
  	
  
9	
  §	
  Jäsenten	
  suoritettavat	
  maksut	
  	
  
Liittymismaksun	
  suuruus	
  päätetään	
  vuosittain	
  yhdistyksen	
  syyskokouksessa.	
  Liittymismaksu	
  voidaan	
  
määrätä	
  korkeammaksi	
  jatkotutkintoa	
  suorittaville	
  sekä	
  seniorijäsenille.	
  	
  
Yhdistyksen	
  syyskokous	
  voi	
  erikseen	
  päättää	
  seniorijäsenten	
  vuosittaisesta	
  jäsenmaksuvelvollisuudesta.	
  	
  
Yhdistyksen	
  kokous	
  voi	
  päättää	
  jäsenmaksuvelvollisuudesta	
  yhdistyksen	
  taloudellisen	
  tilan	
  tai	
  muun	
  
painavan	
  syyn	
  sitä	
  edellyttäessä.	
  	
  
10	
  §	
  Päätöksenteko	
  ja	
  hallinto	
  	
  
Yhdistyksen	
  päätäntävaltaa	
  käyttävät	
  jäsenet	
  yhdistyksen	
  kokouksessa.	
  	
  
Yhdistyksen	
  kokouksessa	
  seniorijäsenillä	
  ei	
  ole	
  äänioikeutta.	
  	
  
Yhdistyksen	
  hallitus	
  huolehtii	
  niistä	
  tehtävistä,	
  jotka	
  sille	
  lain	
  ja	
  näiden	
  sääntöjen	
  mukaan	
  kuuluvat.	
  	
  
Yhdistyksellä	
  on	
  inspehtori,	
  yhdistyksen	
  puheenjohtaja	
  sekä	
  hallituksen	
  erikseen	
  nimeämät	
  	
  
virkailijat.	
  	
  
Lisäksi	
  yhdistyksessä	
  toimii	
  valiokuntia.	
  	
  
11	
  §	
  Yhdistyksen	
  kokous	
  ja	
  kokouskutsu	
  	
  
Yhdistyksen	
  kokouksia	
  ovat	
  kevätkokous,	
  syyskokous	
  ja	
  ylimääräinen	
  kokous.	
  	
  
Yhdistyksen	
  kokouksista	
  on	
  ilmoitettava	
  vähintään	
  viikkoa	
  aikaisemmin	
  yhdistyksen	
  	
  
sähköpostilistalla,	
  yhdistyksen	
  Internet-‐sivuilla	
  sekä	
  tiedekunnan	
  ilmoitustaululla.	
  	
  
Kokouskutsussa	
  on	
  mainittava	
  kokouspaikka	
  ja	
  -‐aika.	
  	
  
Kokouskutsussa	
  on	
  mainittava,	
  mikäli	
  kokouksessa	
  käsitellään	
  yhdistyslain	
  23	
  §:ssä	
  mainittuja	
  tai	
  niihin	
  
verrattavia	
  asioita,	
  kuten;	
  	
  
1)	
  yhdistyksen	
  sääntöjen	
  muuttamista;	
  	
  
2)	
  kiinteistön	
  luovuttamista	
  tai	
  kiinnittämistä	
  taikka	
  yhdistyksen	
  toiminnan	
  kannalta	
  	
  
huomattavan	
  muun	
  omaisuuden	
  luovuttamista;	
  	
  
3)	
  hallituksen	
  tai	
  sen	
  jäsenen	
  taikka	
  tilintarkastajan	
  valitsemista	
  tai	
  erottamista;	
  	
  
4)	
  tilinpäätöksen	
  vahvistamista	
  ja	
  vastuuvapauden	
  myöntämistä;	
  tai	
  	
  
5)	
  yhdistyksen	
  purkamista.	
  	
  

Kokouskutsussa	
  on	
  myös	
  mainittava,	
  mikäli	
  kokouksessa	
  käsitellään	
  jäsenmaksun	
  	
  
määräämistä.	
  	
  
12	
  §	
  Kevätkokous	
  	
  
Yhdistyksen	
  maaliskuussa	
  pidettävän	
  kevätkokouksen	
  tehtävänä	
  on	
  	
  
1)	
  käsitellä	
  ja	
  vahvistaa	
  edellisen	
  vuoden	
  toimintakertomus;	
  	
  
2)	
  vahvistaa	
  edellisen	
  tilikauden	
  tilinpäätös	
  ja	
  päättää	
  vastuuvapauden	
  myöntämisestä	
  	
  
hallitukselle	
  ja	
  muille	
  tilivelvollisille;	
  sekä	
  	
  
3)	
  käsitellä	
  muut	
  mahdolliset	
  asiat	
  	
  
13	
  §	
  Syyskokous	
  	
  
Yhdistyksen	
  marraskuussa	
  pidettävän	
  syyskokouksen	
  tehtävänä	
  on	
  	
  
1)	
  valita	
  yhdistyksen	
  puheenjohtaja	
  seuraavaksi	
  kalenterivuodeksi;	
  	
  
2)	
  valita	
  hallituksen	
  puheenjohtaja,	
  sihteeri,	
  taloudenhoitaja,	
  opintovastaava,	
  	
  
tiedotusvastaava,	
  ulkoasiainvastaava,	
  yleisvastaava	
  sekä	
  tilavastaava	
  seuraavaksi	
  	
  
kalenterivuodeksi;	
  	
  
3)	
  valita	
  yksi	
  (1)	
  Keskuskauppakamarin	
  hyväksymä	
  tilintarkastaja	
  tarkastamaan	
  	
  
seuraavan	
  tilikauden	
  tilejä	
  ja	
  hallintoa	
  sekä	
  hänelle	
  yksi	
  (1)	
  varamies.	
  Jos	
  tilintarkastajaksi	
  ei	
  valita	
  	
  
Keskuskauppakamarin	
  hyväksymää	
  tilintarkastajaa,	
  on	
  tilintarkastajia	
  valittava	
  kaksi	
  (2)	
  ja	
  heille	
  	
  
kaksi	
  (2)	
  varamiestä;	
  	
  
4)	
  päättää	
  seuraavan	
  vuoden	
  toimintasuunnitelmasta;	
  	
  
5)	
  päättää	
  seuraavan	
  vuoden	
  liittymismaksuista	
  ja	
  jäsenmaksuvelvollisuudesta;	
  	
  
6)	
  päättää	
  seuraavan	
  vuoden	
  talousarviosta;	
  sekä	
  	
  
7)	
  käsitellä	
  muut	
  mahdolliset	
  asiat.	
  	
  
14	
  §	
  Ylimääräinen	
  kokous	
  	
  
Hallitus	
  voi	
  kutsua	
  yhdistyksen	
  ylimääräisen	
  kokouksen	
  koolle	
  lukukausien	
  aikana.	
  	
  
Ylimääräinen	
  kokous	
  on	
  pidettävä	
  myös,	
  milloin	
  vähintään	
  viisikymmentä	
  (50)	
  yhdistyksen	
  jäsentä	
  tai	
  
vähintään	
  yksi	
  kymmenesosa	
  (1/10)	
  yhdistyksen	
  jäsenistä	
  sitä	
  ilmoittamaansa	
  tarkoitusta	
  varten	
  
hallitukselta	
  kirjallisesti	
  pyytää.	
  Kokous	
  on	
  pidettävä	
  kuuden	
  viikon	
  kuluessa	
  pyytämisestä	
  tähän	
  kuitenkaan	
  
laskematta	
  lukukausien	
  välistä	
  aikaa.	
  	
  
15	
  §	
  Kokousjärjestys	
  	
  
Yhdistyksen	
  kokouksessa	
  puhetta	
  johtaa	
  yhdistyksen	
  puheenjohtaja.	
  Hänen	
  ollessaan	
  poissa	
  tai	
  estynyt	
  
puhetta	
  johtaa	
  kokouksen	
  keskuudestaan	
  valitsema	
  puheenjohtaja.	
  	
  
Jokaisella	
  yhdistyksen	
  jäsenellä	
  on	
  aloiteoikeus	
  yhdistyksen	
  kokouksessa.	
  Aloitteet	
  asioissa,	
  joista	
  tulee	
  
mainita	
  kokouskutsussa,	
  on	
  jätettävä	
  yhdistyksen	
  hallitukselle	
  viimeistään	
  neljä	
  viikkoa	
  ennen	
  kokousta.	
  	
  

Ehdotusta	
  on	
  kannatettava	
  pyydetyssä	
  puheenvuorossa.	
  Ehdotuksesta,	
  jota	
  ei	
  ole	
  kannatettu,	
  ei	
  voida	
  
äänestää.	
  Hallituksen	
  esitys	
  katsotaan	
  kuitenkin	
  aina	
  kannatetuksi.	
  	
  
Se	
  mielipide,	
  jota	
  on	
  kannattanut	
  yli	
  puolet	
  äänestyksessä	
  annetuista	
  äänistä,	
  tulee	
  yhdistyksen	
  kokouksen	
  
päätökseksi	
  paitsi	
  niissä	
  tapauksissa,	
  joissa	
  laissa	
  tai	
  näissä	
  säännöissä	
  on	
  toisin	
  määrätty.	
  Äänten	
  mennessä	
  
tasan	
  tulee	
  päätökseksi	
  se	
  mielipide,	
  jota	
  kokouksen	
  puheenjohtaja	
  ilmoittaa	
  kannattavansa.	
  	
  
16	
  §	
  Vaaleissa	
  noudatettava	
  menettely	
  	
  
Vaaleissa	
  ei	
  tarvita	
  kannatusta.	
  Jos	
  kaksi	
  jäsentä	
  vaatii,	
  on	
  vaali	
  suoritettava	
  suljettuna	
  lippuäänestyksenä.	
  
Jos	
  valittavia	
  on	
  useampia	
  kuin	
  yksi,	
  vaali	
  toimitetaan	
  suljetuin	
  lipuin,	
  jolloin	
  kukin	
  äänestää	
  enintään	
  niin	
  
montaa	
  asetettua	
  ehdokasta	
  kuin	
  on	
  valittavia.	
  Vaalin	
  tulosta	
  laskettaessa	
  jokainen	
  annettu	
  ääni	
  on	
  yhden	
  
(1)	
  äänen	
  arvoinen.	
  	
  
Vaaleissa	
  tulee	
  valituksi	
  se,	
  joka	
  on	
  saanut	
  eniten	
  ääniä.	
  Äänten	
  mennessä	
  tasan	
  ratkaisee	
  arpa.	
  	
  
Inspehtorin	
  vaalissa	
  noudatettavasta	
  menettelystä	
  säädetään	
  19	
  §:ssä.	
  Yhdistyksen	
  puheenjohtajan	
  vaalissa	
  
noudatettavasta	
  menettelystä	
  säädetään	
  20	
  §:ssä.	
  	
  
17	
  §	
  Hallituksen	
  jäsenten	
  vaalissa	
  noudatettava	
  menettely	
  	
  
Jos	
  valittavia	
  on	
  ainoastaan	
  yksi,	
  eikä	
  kukaan	
  ehdokkaista	
  saa	
  äänestyksessä	
  ehdotonta	
  enemmistöä,	
  
toimitetaan	
  uusi	
  äänestys	
  kahden	
  eniten	
  ääniä	
  saaneen	
  välillä.	
  Valituksi	
  tulee	
  se,	
  joka	
  tässä	
  äänestyksessä	
  
saa	
  äänten	
  enemmistön.	
  Äänten	
  mennessä	
  tasan	
  ratkaisee	
  arpa.	
  	
  
18	
  §	
  Kokouksen	
  pöytäkirja	
  	
  
Hallituksen	
  sihteeri	
  toimii	
  sihteerinä	
  yhdistyksen	
  kokouksissa	
  ja	
  pitää	
  niistä	
  pöytäkirjaa,	
  johon	
  merkitään	
  
tehdyt	
  ehdotukset	
  ja	
  päätökset.	
  Hallituksen	
  sihteerin	
  ollessa	
  poissa	
  tai	
  estynyt	
  kokous	
  valitsee	
  
keskuudestaan	
  sihteerin.	
  	
  
Kirjallisen	
  lausunnon	
  yhdistyksen	
  jäsen	
  voi	
  saada	
  kokonaisena	
  liitetyksi	
  pöytäkirjaan,	
  jos	
  hän	
  vaatii	
  sitä	
  
kokouksessa.	
  	
  
Kokouksen	
  puheenjohtajan	
  ja	
  sihteerin	
  on	
  allekirjoitettava	
  pöytäkirja,	
  joka	
  on	
  kahden	
  kokouksen	
  
valitseman	
  jäsenen	
  tarkastettava	
  ja	
  oikeaksi	
  todistettava.	
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  §	
  Inspehtori	
  	
  
Yhdistys	
  valitsee	
  kokouksessaan	
  inspehtoriksi	
  jonkun	
  Helsingin	
  yliopiston	
  oikeustieteellisen	
  tiedekunnan	
  
varsinaisen	
  tai	
  ylimääräisen	
  professorin	
  joko	
  määräajaksi	
  tai	
  toistaiseksi.	
  	
  
Ellei	
  inspehtoria	
  valita	
  yksimielisesti,	
  toimitetaan	
  vaali	
  suljetuin	
  lipuin.	
  Ellei	
  kukaan	
  ehdokkaista	
  saa	
  
äänestyksessä	
  ehdotonta	
  enemmistöä,	
  toimitetaan	
  uusi	
  äänestys	
  kahden	
  eniten	
  ääniä	
  saaneen	
  välillä,	
  
jolloin	
  valituksi	
  tulee	
  se,	
  joka	
  tässä	
  äänestyksessä	
  saa	
  enimmät	
  äänet.	
  Äänten	
  mennessä	
  tasan	
  ratkaisee	
  
arpa.	
  	
  
Jos	
  inspehtori	
  on	
  pitkäksi	
  aikaa	
  estynyt	
  hoitamasta	
  tointaan,	
  voidaan	
  siksi	
  aikaa	
  valita	
  väliaikainen	
  
inspehtori,	
  jonka	
  vaali	
  toimitetaan	
  samassa	
  järjestyksessä	
  kuin	
  inspehtorin	
  vaali.	
  Inspehtorin	
  tehtävänä	
  on	
  
tukea	
  yhdistyksen	
  toimintaa	
  sekä	
  olla	
  yhdyssiteenä	
  yhdistyksen	
  ja	
  oikeustieteellisen	
  tiedekunnan	
  välillä.	
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  §	
  Yhdistyksen	
  puheenjohtaja	
  	
  
Yhdistyksen	
  syyskokous	
  valitsee	
  yhdistyksen	
  puheenjohtajaksi	
  henkilön,	
  joka	
  on	
  suorittanut	
  
oikeustieteellisen	
  tutkinnon	
  ja	
  joka	
  yhdistyksen	
  toiminnassa	
  ja	
  muutoin	
  hankkimansa	
  kokemuksen	
  sekä	
  
henkilökohtaisten	
  ominaisuuksiensa	
  puolesta	
  on	
  sovelias	
  tehtävään.	
  	
  

Ellei	
  yhdistyksen	
  puheenjohtajaa	
  valita	
  yksimielisesti,	
  toimitetaan	
  vaali	
  suljetuin	
  lipuin.	
  Ellei	
  kukaan	
  
ehdokkaista	
  saa	
  äänestyksessä	
  ehdotonta	
  enemmistöä,	
  toimitetaan	
  uusi	
  äänestys	
  kahden	
  eniten	
  ääniä	
  
saaneen	
  välillä,	
  jolloin	
  valituksi	
  tulee	
  se,	
  joka	
  tässä	
  äänestyksessä	
  saa	
  enimmät	
  äänet.	
  Äänten	
  mennessä	
  
tasan	
  ratkaisee	
  arpa.	
  	
  
Yhdistyksen	
  puheenjohtajan	
  tehtävänä	
  on	
  	
  
1)	
  johtaa	
  puhetta	
  yhdistyksen	
  kokouksissa;	
  	
  
2)	
  valvoa,	
  että	
  yhdistyksen	
  toiminnassa	
  noudatetaan	
  yhdistyksen	
  sääntöjä	
  ja	
  tarkoitusta;	
  	
  
3)	
  valvoa	
  yhdistyksen	
  kokousten	
  päätösten	
  täytäntöönpanoa;	
  	
  
4)	
  kehittää	
  yhdistyksen	
  toimintaa;	
  sekä	
  	
  
5)	
  vastata	
  yhdistyksen	
  senioritoiminnasta	
  yhdessä	
  hallituksen	
  puheenjohtajan	
  kanssa.	
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  §	
  Hallitus	
  	
  
Hallituksen	
  puheenjohtaja,	
  sihteeri,	
  taloudenhoitaja,	
  opintovastaava,	
  tiedotusvastaava,	
  ulkoasiainvastaava,	
  
yleisvastaava	
  sekä	
  tilavastaava	
  toimivat	
  yhdistyksen	
  hallituksena.	
  Hallitus	
  valitsee	
  
järjestäytymiskokouksessaan	
  keskuudestaan	
  varapuheenjohtajan,	
  joka	
  hoitaa	
  puheenjohtajan	
  tehtäviä	
  
tämän	
  ollessa	
  estyneenä.	
  Hallitus	
  on	
  päätösvaltainen,	
  kun	
  puheenjohtaja	
  tai	
  hänen	
  estyneenä	
  ollessaan	
  
varapuheenjohtaja	
  ja	
  vähintään	
  kolme	
  (3)	
  jäsentä	
  on	
  läsnä.	
  	
  
Sihteeri	
  tai	
  hänen	
  poissa	
  ollessaan	
  joku	
  hallituksen	
  keskuudestaan	
  valitsema	
  jäsen	
  pitää	
  hallituksen	
  
kokouksissa	
  pöytäkirjaa,	
  jonka	
  hallitus	
  tarkastaa	
  kokouksessaan.	
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  §	
  Hallituksen	
  tehtävät	
  	
  
Hallituksen	
  tehtävänä	
  on:	
  	
  
1)	
  valmistella	
  yhdistyksen	
  kokouksen	
  käsiteltäväksi	
  tulevat	
  asiat;	
  	
  
2)	
  panna	
  täytäntöön	
  yhdistyksen	
  kokouksen	
  päätökset;	
  	
  
3)	
  hoitaa	
  yhdistyksen	
  hallintoa	
  ja	
  taloutta	
  yhdistyksen	
  kokouksen	
  hyväksymien	
  ohjeiden	
  mukaan;	
  	
  
4)	
  valvoa	
  yhdistyksessä	
  toimivia	
  valiokuntia;	
  	
  
5)	
  valita	
  tarpeelliseksi	
  katsomansa	
  virkailijat;	
  sekä	
  	
  
6)	
  huolehtia	
  kaikista	
  niistä	
  asioista,	
  jotka	
  lain	
  tai	
  näiden	
  sääntöjen	
  mukaan	
  eivät	
  kuulu	
  muille	
  toimielimille.	
  	
  
Hallitus	
  voi	
  päättää	
  yhdistyksen	
  omaisuuden	
  myymisestä,	
  vaihtamisesta	
  ja	
  kiinnittämisestä.	
  Jos	
  päätös	
  
koskee	
  yhdistyksen	
  toiminnan	
  kannalta	
  huomattavaa	
  omaisuutta,	
  on	
  päätös	
  	
  
tehtävä	
  kolmen	
  neljäsosan	
  (3/4)	
  enemmistöllä	
  annetuista	
  äänistä.	
  	
  
23	
  §	
  Yhdistyksen	
  nimen	
  kirjoittaminen	
  	
  
Yhdistyksen	
  nimen	
  kirjoittavat	
  yhdistyksen	
  puheenjohtaja,	
  hallituksen	
  puheenjohtaja,	
  varapuheenjohtaja	
  ja	
  
taloudenhoitaja	
  joko	
  kaksi	
  yhdessä	
  tai	
  joku	
  heistä	
  erikseen	
  sihteerin	
  tai	
  yhden	
  hallituksen	
  keskuudestaan	
  
valitseman	
  jäsenen	
  kanssa.	
  	
  
24	
  §	
  Yhdistyksen	
  talous	
  	
  
Yhdistyksen	
  toiminta-‐	
  ja	
  tilikausi	
  on	
  kalenterivuosi.	
  	
  

Hallituksen	
  tulee	
  laatia	
  vuosittain	
  talousarvioesitys	
  perusteluineen	
  hyvissä	
  ajoin	
  ennen	
  syyskokousta.	
  	
  
Tilinpäätös	
  on	
  laadittava	
  viimeistään	
  kahden	
  kuukauden	
  kuluessa	
  tilikauden	
  päättymisestä.	
  	
  
Taloudenhoitajan	
  allekirjoittama	
  tilinpäätösehdotus	
  on	
  esitettävä	
  hallitukselle	
  tilinpäätöksen	
  hyväksymistä	
  
varten.	
  Hallituksen	
  ja	
  taloudenhoitajan	
  on	
  allekirjoitettava	
  päivätty	
  tilinpäätös.	
  	
  
Hallituksen	
  on	
  esitettävä	
  tilinpäätös	
  ja	
  tilintarkastuskertomus	
  yhdistyksen	
  kevätkokoukselle	
  tilinpäätöksen	
  
vahvistamista	
  ja	
  vastuuvapaudesta	
  päättämistä	
  varten.	
  Tilintarkastuksen	
  tapahtuessa	
  muulloin	
  on	
  
tilintarkastuskertomus	
  esitettävä	
  yhdistyksen	
  kokoukselle	
  kolme	
  viikkoa	
  sen	
  jälkeen	
  kun	
  tilit	
  on	
  jätetty	
  
tarkastettaviksi.	
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  §	
  Ohjesäännöt	
  	
  
Näitä	
  sääntöjä	
  täydentävillä	
  ohjesäännöillä	
  voidaan	
  antaa	
  täsmentäviä	
  määräyksiä	
  hallituksen	
  toiminnasta,	
  
valiokunnista	
  ja	
  niiden	
  tehtävistä,	
  yhdistyksen	
  tiedotustoiminnasta	
  ja	
  muista	
  yhdistyksen	
  toiminnan	
  
kannalta	
  tärkeinä	
  pidettävistä	
  asioista.	
  	
  
Ohjesäännöt	
  ja	
  niihin	
  tehtävät	
  muutokset	
  on	
  hyväksyttävä	
  yhdistyksen	
  kokouksessa	
  vähintään	
  kahden	
  
kolmasosan	
  (2/3)	
  enemmistöllä	
  annetuista	
  äänistä.	
  Ohjesäännöt	
  tulevat	
  voimaan	
  heti,	
  kun	
  ne	
  on	
  
yhdistyksen	
  kokouksessa	
  hyväksytty.	
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  §	
  Sääntöjen	
  muuttaminen	
  	
  
Ehdotus	
  näiden	
  sääntöjen	
  muuttamisesta	
  on	
  käsiteltävä	
  kahdessa	
  peräkkäisessä,	
  vähintään	
  kymmenen	
  (10)	
  
päivän	
  väliajoin	
  pidettävässä	
  yhdistyksen	
  kokouksessa.	
  	
  
Ensimmäisessä	
  kokouksessa	
  ehdotuksen	
  on	
  saatava	
  vähintään	
  puolet	
  annetuista	
  äänistä	
  tullakseen	
  
hyväksytyksi.	
  Ehdotus	
  on	
  tällöin	
  siirrettävä	
  seuraavaan	
  kokoukseen,	
  jossa	
  sen	
  on	
  saatava	
  vähintään	
  kaksi	
  
kolmasosaa	
  (2/3)	
  annetuista	
  äänistä	
  tullakseen	
  muuttumattoman	
  vahvistetuksi.	
  	
  
Jos	
  kuitenkin	
  toisessa	
  kokouksessa	
  halutaan	
  muuttaa	
  ensimmäisessä	
  kokouksessa	
  	
  
hyväksyttyä	
  ehdotusta,	
  vaaditaan	
  muutosehdotuksen	
  hyväksymiseksi	
  vähintään	
  kolme	
  	
  
neljäsosaa	
  (3/4)	
  annetuista	
  äänistä.	
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  §	
  Yhdistyksen	
  purkaminen	
  	
  
Ehdotus	
  yhdistyksen	
  purkamisesta	
  on	
  käsiteltävä	
  kahdessa	
  peräkkäisessä,	
  vähintään	
  kymmenen	
  (10)	
  päivän	
  
väliajoin	
  pidettävässä	
  yhdistyksen	
  kokouksessa.	
  	
  
Tullakseen	
  hyväksytyksi	
  on	
  ehdotuksen	
  kummassakin	
  kokouksessa	
  saatava	
  vähintään	
  kaksi	
  kolmasosaa	
  
(2/3)	
  annetuista	
  äänistä.	
  	
  
Jos	
  yhdistys	
  purkautuu	
  tai	
  lakkautetaan,	
  yhdistyksen	
  varat	
  luovutetaan	
  Helsingin	
  yliopistolle	
  käytettäväksi	
  
oikeustieteellisen	
  tiedekunnan	
  määräämällä	
  tavalla	
  yhdistyksen	
  tarkoituksen	
  mukaisesti.	
  

