Porin Kylterit - PorKy
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kauppatieteen opiskelijoiden aineyhdistys

SÄÄNNÖT
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Porin Kylterit-PorKy ja sen kotipaikka on Pori
2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön varsinaisia
tutkinto-opiskelijoita ja edistää heidän henkisiä, sosiaalisia sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä
pyrkimyksiä Porin kaupungissa ja Porin yliopistokeskuksessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - ideoi ja järjestää jäsenilleen kylterihenkisiä tapahtumia - järjestää
jäsenilleen opintomatkoja, kokouksia, illanviettoja ja muuta vastaavaa toimintaa - hoitaa yhdistyksen
tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää maksullisia
huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla.
3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, alumnijäsenet, kannatusjäsenet sekä kunniajäsenet.
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen tulee olla hyväksytty tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopiston
kauppakorkeakoulun Porin yksikköön ja maksanut Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun sekä
Porin Kylterit ry:n jäsenmaksun. Henkilö voi olla vain yhden kylteriyhteisön jäsen kerrallaan.
Yhdistyksen varsinainen jäsen siirtyy halutessaan alumnijäseneksi sen jälkeen, kun hän on valmistunut
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä. Hallitus tekee päätökset alumnijäsenten ja
kannatusjäsenten kutsumisesta tapahtumiin.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäsenet hyväksyy
yhdistyksen hallitus.
Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on
vähintään kymmenen (10) jäsentä. Päätöksen kunniajäsenestä tekee hallitus.
Kunniajäsenet saavat osallistua kaikkiin Porin Kylterit ry:n tapahtumiin valmistumisen jälkeenkin.
Kunniajäsenillä on samat edut kuin yhdistyksen tavallisilla jäsenillä.
Yhdistys pitää kunniajäsenistään jäsenluetteloa.

4§ Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka
yhdistyksen kokouksessa kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa,
joita hänellä on yhdistykselle sekä luovuttaa yhdistykselle kuuluva omaisuus.
Jos yhdistyksen jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, tai
yhdistyksen edustajana tai yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi
hallitus kieltää jäseneltä osallistumisen yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden
ehtoja.
5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Yhdistyksen varsinaisten jäsenten kertaluontoinen jäsenmaksu maksetaan jäsenyyden alkaessa ja se on
voimassa koko jäsenyyden ajan. Jäsenmaksun suuruus päätetään yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen
kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle kalenterivuosittain kannatusjäsenmaksun, joka
on varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruinen.
Yhdistyksen kunniajäsenet eivätkä alumnijäsenet suorita jäsenmaksuja.
6§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja vaalikokous marras-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni.
Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet yhdistyksen varsinaiset jäsenet.
Muilla jäsenillä on kokouksessa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Yhdistyksen kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden
tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.
7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta
ainakin sähköpostitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiin. Kokouskutsun yhteydessä on
esitettävä myös kokouksessa käsiteltävät asiat liitteineen.

8§ Päätöksentekojärjestys ja vaalit
Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä
annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.
Äänestyksessä ja vaaleissa käytettäköön suljettua lippuäänestystä, ellei joku kokouksessa läsnä oleva
äänioikeutettu jäsen vaadi avointa äänestystä.
Milloin vaaleissa on täytettävänä vain yksi paikka, on valittavan saatava vähintään puolet (½) annetuista
äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan
uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.
9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
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 tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
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 jäsenmaksun suuruus
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti
toiminnantarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai vaalikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
10§ Hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat
vaalikokouksessa enemmistövaalilla valitut puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen (5-10) muuta jäsentä,
joiden tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
Vaalikokous valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja talousvastaavan sekä muut hallituksen jäsenet
yhdistyksen vaalikokouksen päättämällä tavalla.
Hallituksen tehtävänä on: - johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa taloutta ja omaisuutta, - valmistella
yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset, - laatia ehdotus
toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, - kutsua
yhdistyksen kokoukset koolle, - päättää muista yhdistyksen kokouksen päätösten toimeenpanoon liittyvistä
asioista.
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamalla osoitteella.
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä
vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla kokoon kutsuttu ja yli puolet
hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on
läsnä hallituksen kokouksessa.
Yhdistyksen hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia alaisuudessaan toimivia toimikuntia
tai toimihenkilöitä. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös yhdistyksen ulkopuolinen henkilö.
Yhdistyksen hallitus voi antaa toimikuntien ja - henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.
Perustellusta syystä yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään kesken
toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan
tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Perustellusta syystä yhdistyksen kokous voi vapauttaa toimihenkilön tai -kunnan tehtävästään kesken
toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan
tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen on oikeutettu kirjoittamaan kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
12§ Hallinto ja talous
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallintoa ja taloutta valvoo tilintarkastaja tai
toiminnantarkastaja. Tilintarkastajalla tulee olla varamies. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai
toiminnantarkastaja valitaan vaalikokouksessa. Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajan toimikausi on
kalenterivuosi.

Yhdistyksen kirjanpitoasiakirjat on toimitettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi
viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta ja muutenkin tilin- tai toiminnantarkastajien sitä pyytäessä.
Tilintarkastajan tulee toimittaa asiakirjat ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastajien asiakirjat ja
toiminnantarkastuskertomus yhdistyksen hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
13§ Erityisiä määräyksiä
Yhdistyksen jäsen on oikeutettu valittamaan yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksestä yhdistyslain
32§:n mukaan.
Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä päättää yhdistyksen kokous.
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään
kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai
kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä
ehdotus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistys purkautuu, jos yhdistys tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä
kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkautumisesitys on
mainittava kokouskutsussa.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan jäljellä olevat varat Porin Ylioppilasyhdistys
Pointer ry:lle käytettäväksi 2§:n mukaisesti.

