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Säännöt, Ostoskori 23326660

12.10.2017 Voimassaolevat säännöt
I. luku: Nimi, kotipaikka ja kieli
1§ Yhdistyksen nimi on Limes ry
2§ Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja yhdistyksen virallisena kielenä on suomi. Jäsenellä on oikeus esittää asiansa kokouksissa myös
ruotsiksi tai englanniksi.
II. luku: Tarkoitus ja toiminnan laatu
3§ Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. toimia Kumpulassa opiskelevien Helsingin yliopiston opiskelijoiden etujärjestönä;
2. tarjota jäsenilleen opinto-, sosiaali- ja kulttuuripalveluja sekä kehittää jäsenistönsä harrastemahdollisuuksia;
3. tarjota jäsenilleen neuvoja ammatillisissa kysymyksissä;
4. toimia jäsenistönsä taloudellisen, oikeudellisten ja sosiaalisten etujen puolesta;
5. osallistua yhteiskunta- ja korkeakoulupoliittiseen vaikuttamiseen sekä tarjota sen edellyttämiä tietoja jäsenilleen.
4§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. ylläpitää yhteyksiä ja vaikuttaa yliopiston hallintoon, ylioppilaskuntaan sekä eri järjestöihin;
2. huolehtii opintojen kehittämisestä ja opiskeluedellytysten parantamisesta;
3. järjestää keskustelutilaisuuksia ja erilaisia vapaa-ajan tilaisuuksia;
4. tukee jäsentensä omaehtoista kulttuuri- ja harrastustoimintaa;
5. voittoa tavoittelematta tuottaa, julkaisee ja välittää jäsenilleen matemaattista ja luonnontieteellistä kirjallisuutta ja oppimateriaalia;
6. voi omistaa kiinteää omaisuutta tässä pykälässä mainitun toiminnan toteuttamiseksi;
7. voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita
III.luku: Jäsenistö
5§ Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja ulkojäseniä. Yhdistyksen varsinainen jäsen on jokainen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan
jäsen, joka on maksanut yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksun ja jonka jäsenyyden yhdistyksen hallituksen jäsen on hyväksynyt.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
6§ Yhdistyksen hallitus voi myöntää ulkojäsenyyden henkilöille, jotka opiskelevat muissa korkeakouluissa tai muille, kuin 5§:ssä mainituille
henkilöille, jotka ovat Helsingin yliopiston opiskelijoita ja ovat maksaneet yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun. Alumnijäseneksi voi liittyä
Kumpulasta valmistunut henkilö tai järjestön varsinainen- tai ulkojäsen, joka haluaa siirtyä alumnijäseneksi.
7§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisestaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan.
Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14§ :n mainitsemissa asioissa, mikäli 2/3 annetuista äänistä pitää erottamista
oikeutettuna. Erotettavalla on oikeus puolustautua ja osallistua asiasta mahdollisesti syntyvään äänestykseen. Jäsen katsotaan
eronneeksi, jos hän jättää suorittamatta jäsenmaksun kahtena perättäisenä jäsenmaksukautena. Hallituksen on käsiteltävä jäsenen
eroaminen.
8§ Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai vähintään 20 yhdistyksen varsinaista jäsentä jättämällä asiasta kirjallisen
aloitteen hallitukselle. Ehdotus on otettava käsiteltäväksi yhdistyksen seuraavassa kokouksessa. Ehdotuksen on saatava kokouksessa
vähintään 2/3 annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi, muussa tapauksessa asia katsotaan rauenneeksi.
IV. luku: Yhdistyksen kokous
9§ Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Hallitus voi kutsua ylimääräisen kokouksen koolle.
Ylimääräinen kokous on pidettävä myös milloin vähintään kaksikymmentä yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään yksi
kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä kuuden viikon kuluessa pyytämisestä.
10§ Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään neljätoista päivää aikaisemmin Limeksen ilmoitustaululla sekä yhdistyksen jäsenten
sähköpostilistalla. Jos yhdistyksen kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista, ohjesääntöjen antamista tai muuttamista, yhdistyksen
purkamista, hallituksen tai sen jäsenen erottamista tai hallituksen täydentämistä, on asiasta mainittava kokouskutsussa.
11§ Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on aloiteoikeus yhdistyksen kokouksessa. Aloitteet on jätettävä yhdistyksen hallitukselle
viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ja ne tulee mainita kokouskutsussa.
12§ Yhdistyksen helmi- tai maaliskuun aikana pidettävän kevätkokouksen tehtävänä on:
1. käsitellä edellisen vuoden toimintakertomus;
2. vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös;
3. päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
4. käsitellä mahdolliset aloitteet;
5. käsitellä muut mahdolliset asiat.
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13§ Yhdistyksen marras- tai joulukuun aikana pidettävän syyskokouksen tehtävänä on:
1. valita yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
2. valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt
3. päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta
4 .päättää seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksuista
5. päättää seuraavan vuoden talousarviosta
6. käsitellä mahdolliset aloitteet.
7. käsitellä muut mahdolliset asiat.
14§ Yhdistyksen kokouksessa johtaa puhetta kokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.
15§ Kokouksen keskuudestaan valitsema sihteeri pitää yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt ehdotukset ja
päätökset.
16§ Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus kullakin yhdistyksen jäsenellä, joka on maksanut kuluvan kauden jäsenmaksun.
17§ Yhdistyksen kokouksessa käsitellään vain esityslistalle merkityt asiat poikkeuksena kokouksen viiden kuudesosan äänten
enemmistöllä kiireelliseksi julistamat asiat, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24§:n määräykset. Esityslistalle kohtaan ”muut esille
tulevat asiat” voidaan kokouksen työjärjestyksessä ottaa käsiteltäväksi kokouksen tekemiin päätöksiin liittyvät ja näiden päätösten vaatimat
asiat sekä hallitukselle osoitetut toivomusponnet. Tullakseen hyväksytyksi on tällaisen asian saatava vähintään 2/3 kannatus hyväksytyistä
äänistä.
18§ Hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja valitaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Hallituksen puheenjohtajan ja
taloudenhoitajan tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Tasapelin sattuessa tulos ratkaistaan arvalla.
19§ Henkilövalinnoissa jokaisella äänioikeutetulla kokouksessa olevalla henkilöllä on yhtä monta ääntä kuin valittavia paikkoja on
valinnassa. Jos kahden tai useamman henkilön välillä tulee tasatilanne ja valintaa ei voida suorittaa tulee järjestää toinen kierros heidän
välillään asian ratkaisemiseksi. Jos toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.
V. luku: Hallitus.
20§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja taloudenhoitajan lisäksi
vähintään neljä ja enintään kaksitoista muuta jäsentä. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen jäseniä. Lisäksi yli puolet
jäsenistä pitää olla varsinaisia jäseniä.
21§ Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi
22§ Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, joiden on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
Asioiden valmistelua ja päätösten täytäntöönpanoa varten hallitus voi nimittää avukseen virkailijoita ja asettaa työryhmiä, tai muita
toimintansa kannalta tarpeellisia elimiä.
23§ Hallituksen tehtävänä on käyttää yhdistyksen hallinto- ja toimeenpanovaltaa niissä asioissa, joissa sitä ei näiden sääntöjen mukaan
määrätty yhdistyksen kokoukselle.
VI. luku: Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
24§ Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla yksin sekä varapuheenjohtajalla ja sihteerillä yhdessä.
Yhdistyksen hallitus voi lisäksi oikeuttaa henkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.
VII. luku: Yhdistyksen talous
25§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi
26§ Yhdistyksellä voi olla pysyviä rahastoja, joiden perustamisesta ja lakkauttamisesta yhdistyksen kokous päättää kahden kolmasosan
äänten enemmistöllä.
27§ Yhdistyksen kokous päättää yhdistyksen omistamien osakkeiden, muiden arvopaperien ja kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja
kiinnittämisestä. Yhdistyksen kokouksen päätös, joka koskee yhdistyksen omistamien osakkeiden, muiden arvopapereiden tai kiinteän
omaisuuden luovuttamista tai panttaamista, on tehtävä kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.
28§ Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan yhdistyksen syyskokous valitsee kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset
varahenkilöt.
29§ Hallituksen on huolehdittava kunkin tilikauden tilinpäätöksen laatimisesta. Hallituksen on annettava tilinpäätös toiminnantarkastajien
tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Samalla on toiminnantarkastajille annettava myös kirjanpito
siihen liittyvine asiakirjoineen sekä muut yhdistyksen taloutta ja hallintoa tilikauden aikana selvittävät asiakirjat. Toiminnantarkastajien on
annettava hallitukselle toiminnantarkastuskertomus viimeistään viikko ennen yhdistyksen kevätkokousta. Hallituksen on toimitettava
kertomus sekä tehtyjen muistutusten johdosta hankitut selvitykset yhdistyksen kevätkokoukselle.
VIII. luku: Ohjesääntöjen antaminen ja muuttaminen
30§ Näitä sääntöjä täydennetään hallinto-ohjesäännöllä ja siellä luetelluilla muilla ohjesäännöillä.
31§ Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset hyväksyy yhdistyksen kokous vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.
Ohjesäännöt astuvat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty ja pöytäkirjan tarkastajat ovat allekirjoittaneet
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kokouksen pöytäkirjan.
IX. luku: Yhdistyksen purkaminen ja yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
32§ Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous kahden kolmasosan äänten enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa
peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista vuorokautta.
33§ Jos yhdistys purkautuu, siirtyy sen omaisuus ensi sijassa jollekin samoja tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai toisessa
sijassa jollekin oikeuskelpoiselle ylioppilaskunnalle. Purkamiskokouksessa valitaan viisi selvitysmiestä, joiden tehtäväksi annetaan
yhdistyslain mukaiset selvitystoimet kuten omaisuuden luovutukseen liittyvien käytännöllisten asioiden järjestely.
34§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous kahden kolmasosan äänten enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa
peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista vuorokautta.
35§ Nämä säännöt astuvat voimaan heti, kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty.
Palaa takaisin katsomaan ostoskorisi sisältöä
Tee uusi ostoskori
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