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Kulti ry
Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen yleiskokouksessa 28.02.2017.
PRH vahvistanut 03.08.2017

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kulti ry ja sen kotipaikka on Kuopio.
2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistaa Ita-Suomen yliopiston biolaaketieteen opiskelijoita,
tukea heidan henkisia pyrkimyksiaan, edistaa opiskeluun liittyvia yhteisia etuja seka lisata
mielenkiintoa ammattiasioihin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valvoo jasentensa etuja pitamalla yhteytta muihin
yhdistyksiin,

jarjestamalla

kokouksia,

informaatio-,

esitelma-,

luento-

ja

keskustelutilaisuuksia, illanviettoja seka tukemalla jasentensa opintomatkoja.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
panna toimeen asianomaisella luvalla rahankerayksia ja arpajaisia, hankkia ja omistaa
kiinteistoja seka harjoittaa kioskikauppaa.
3. § Kieli
Yhdistyksen kielena on suomi. Poytakirjat laaditaan suomen kielella.
4. § Puolueettomuus
Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
5. § Jäsenet
Varsinaiset jasenet: Yhdistykseen varsinaiseksi jaseneksi voidaan hyvaksya henkilo, joka
hyvaksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiseksi jaseneksi voi liittya henkilo, joka opiskelee
Ita-Suomen yliopistossa biolaaketiedetta. Varsinainen jasen menettaa jasenkelpoisuutensa,
kun hanen opinto-oikeutensa Ita-Suomen yliopistossa paattyy.
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Kannattavaksi jaseneksi voidaan hyvaksya yksityinen henkilo tai oikeuskelpoinen yhteiso,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavilla jasenilla ei ole
varsinaisen jasenen etuja.
Yhdistyksen

hallitus

hyvaksyy

varsinaiset

ja

kannattavat

jasenet

hakemusten

ja

jasenmaksujen perustella.
Kunniajaseneksi voidaan hallituksen esityksesta yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilo,
joka on huomattavasti edistanyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
6. § Jäsenmaksu
Varsinaisilta jasenilta peritaan vuosittainen jasenmaksu. Yhdistykseen liityttaessa maksetaan
liittymismaksu, joka sisaltaa kyseisen vuoden jasenmaksun. Jasenmaksun ja liittymismaksun
suuruudesta paattaa yhdistyksen kokous. Kunniajasenilla ei ole jasenmaksuvelvoitetta.
Kannattavat

jasenet

suorittavat

vuosittain

kevatkokouksen

maaraaman

kannatusjasenmaksun.
7. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jasenella on oikeus erota yhdistyksesta ilmoittamalla siita kirjallisesti hallitukselle, sen
puheenjohtajalle

tai

ilmoittamalla

erosta

yhdistyksen

kokouksessa

merkittavaksi

poytakirjaan. Hallitus voi katsoa jasenen eronneeksi, jos jasen ei ole maksanut jasenmaksuaan
kahden kuukauden kuluessa sen eraantymisesta lukien.
Hallitus voi erottaa jasenen yhdistyksesta, jos jasen on jattanyt tayttamatta ne velvoitukset,
joihin han on yhdistykseen liittymalla sitoutunut tai on menettelyllaan yhdistyksessa tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistysta tai ei enaa tayta laissa taikka
yhdistyksen saannoissa mainittuja jasenyyden ehtoja.
8. § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja seka
vahintaan 3 ja enintaan 11 muuta varsinaista jasenta seka 0-2 varajasenta.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus

valitsee

keskuudestaan

varapuheenjohtajan

seka

ottaa

keskuudestaan

ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilot.
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hanen estyneena ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vahintaan puolet hallituksen jasenista
sita vaatii. Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava kahta vuorokautta ennen kokousta
yhdistyksen kayttoon osoitetulla ilmoitustaululla seka muulla hallituksen mahdollisesti
sopimalla tavalla.
Hallitus on paatosvaltainen, kun vahintaan puolet sen jasenista, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on lasna. Äanestykset ratkaistaan yksinkertaisella aanten
enemmistolla. Äanten mennessa tasan ratkaisee puheenjohtajan aani, vaaleissa kuitenkin
arpa.
9. § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtavana on
1. pitaa jasenluetteloa
2. hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta yhdistyksen saantojen ja kokousten antamien
ohjeiden mukaan.
10. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessa
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
11. § Hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan ero
Hallituksen jasen voi erota hallituksesta kesken toimikauden ilmoittamalla siita hallitukselle.
Talloin yhdistyksen kokous voi valita uuden jasenen hanen tilalleen tai jattaa taydentamatta,
mikali hallitus on paatosvaltainen. Mikali puheenjohtaja eroaa tai erotetaan, on valittava uusi
puheenjohtaja.
12. § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitaa vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevatkokous pidetaan tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa
hallituksen maaraamana paivana.
Ylimaarainen kokous pidetaan, kun yhdistyksen kokous niin paattaa tai kun hallitus katsoo
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siihen olevan aihetta tai kun vahintaan kymmenesosa (1/10) yhdistyksen aanioikeutetuista
jasenista sita hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettava kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siita, kun vaatimus sen pitamisesta on
esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jasenella ja kunniajasenella yksi aani.
Varsinaisella jasenella voi olla valtakirja toiselta varsinaiselta jasenelta, kuitenkin niin etta
yksi jasen voi kayttaa yhteensa vain kahta aanta. Kannattavalla jasenella on kokouksessa
lasnaolo- ja puheoikeus.
Ellei saannoissa ole toisin maaratty, yhdistyksen kokouksen paatokseksi tulee se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista aanista. Äanten mennessa tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan aani, vaaleissa kuitenkin arpa.
Mikali hallitukseen on enemman ehdokkaita kuin hallituspaikkoja, jarjestetaan hallituksen
jasenten vaali. Ehdokkaana hallituksen jasenten vaaleissa voi olla jokainen yhdistyksen
varsinainen jasen, jota yhdistyksen syyskokouksessa on esitetty ja kannatettu ehdokkaaksi.
Hallitus valitaan syyskokouksessa, ja hallitus jarjestaytyy hallituksen ensimmaisessa
kokouksessa. Hallituksen jasenten vaali tapahtuu suljetuin lipuin, mikali asiasta tehdaan
kannatettu esitys. Vaaleissa on aanioikeutettu jokainen yhdistyksen varsinainen ja
kunniajasen. Jokaisella jasenella on kaytettavissaan 11 aanta, mutta vain 1 aani ehdokasta
kohden. Ehdokkaat valitaan hallitukseen aanimaaran mukaisessa jarjestyksessa, kunnes
kaikki paikat on taytetty. Hallituksen varajasenet valitaan kuten hallituksen jasenet. Äanten
mennessa tasan ratkaisee arpa.
Äsia, joka on ensimmaista kertaa kasiteltavana yhdistyksen kokouksessa, on pantava poydalle
seuraavaan kokoukseen, jos vahintaan yksi kolmasosa kokouksen aanioikeutetuista
osanottajista sita vaatii. Kuitenkin sisalloltaan oleellisesti muuttunut ehdotus kasitellaan
uutena asiana. Äsia voidaan siirtaa seuraavaan kokoukseen korkeintaan kaksi kertaa.
13. § Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpaatos tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistaan kuukautta
ennen

kevatkokousta.

Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien
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lausuntonsa viimeistaan kaksi viikkoa ennen kevatkokousta hallitukselle.
14. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vahintaan seitseman vuorokautta
ennen

kokousta

ilmoittamalla

asiasta

jasenille

yhdistyksen

kayttoon

osoitetulla

ilmoitustaululla.
15. § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevatkokouksessa kasitellaan seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytakirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi aantenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus
4. hyvaksytaan kokouksen tyojarjestys
5. esitetaan

tilinpaatos,

vuosikertomus

ja

tilintarkastajien/toiminnantarkastajien

lausunto
6. paatetaan tilinpaatoksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myontamisesta
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. jasenmaksun suuruudesta paattaminen varsinaisille ja kannattaville jasenille
8. muut esille tulevat asiat
9. kokouksen paattaminen
Yhdistyksen syyskokouksessa kasitellaan seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytakirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi aantenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus
4. hyvaksytaan kokouksen tyojarjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jasenet
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7. valitaan

yksi

tai

kaksi

tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa

ja

heille

varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat
8. muut esille tulevat asiat
9. kokouksen paattaminen
Mikali yhdistyksen jasen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevat- tai syyskokouksen
kasiteltavaksi, on hanen ilmoitettava siita kirjallisesti hallitukselle niin hyvissa ajoin, etta asia
voidaan sisallyttaa kokouskutsuun.
16. § Juhlat ja kunniaosoitukset
Kulti viettaa vuosipaivaansa 4.4. Kunniajasenille annetaan hallituksen maarittelema
tunnusmerkki, kunniajasenen merkki. Hallituksen maarittelema ansiomerkki voidaan antaa
varsinaiselle jasenelle, joka on jatkuvasti toiminut yhdistyksen paamaarien hyvaksi. Paatoksen
ansiomerkin myontamisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksen perusteella.
17. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Paatos saantojen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtava yhdistyksen
kokouksessa vahintaan

kolmen

neljasosan

(3/4) enemmistolla annetuista aanista.

Kokouskutsussa on mainittava saantojen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen

purkautuessa

kaytetaan

yhdistyksen

varat

yhdistyksen

tarkoituksen

edistamiseen purkamisesta paattavan kokouksen maaraamalla tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi kaytetaan sen varat samaan tarkoitukseen.
18. § Alajaostot
Yhdistyksen varsinaiset jasenet voivat perustaa yhdistyksen alaisuuteen rekisteroimattoman
kerhon tai harrastuspiirin, jonka toiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta on tehtava
ilmoitus hallitukselle, joka hyvaksyy tai hylkaa ehdotuksen. Älajaostojen toiminta ei voi olla
yhdistyksen etujen tai toimintatarkoituksen vastaista. Hallitus voi tarvittaessa puuttua
alajaoston toimintaan.
19. § Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.
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