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1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Kulti ry (jä ljempä nä  yhdistys), jä sen kotipäikkä on Kuopio. 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tärkoituksenä on yhdistä ä  Itä -Suomen yliopiston biolä ä ketieteen opiskelijoitä, 

edistä ä  opiskeluun liittyviä  yhteisiä  etujä sekä  lisä tä  tietouttä ämmättiäsioistä 

tyo elä mä yhteistyo n käuttä. 

Tärkoituksensä toteuttämiseksi yhdistys välvoo jä sentensä  etujä pitä mä llä  yhteyttä  muihin 

älän yhdistyksiin, jä rjestä mä llä  koulutus- jä keskustelutiläisuuksiä, tyo elä mä vieräilujä jä 

virkistystoimintää. Lisä ksi yhdistyksellä  on julkäisu- jä kustännustoimintää. 

Toimintänsä tukemiseksi yhdistys voi västäänottää ävustuksiä, lähjoituksiä jä testämenttejä, 

pännä toimeen äsiänomäisellä luvällä rähänkerä yksiä  jä ärpäjäisiä, hänkkiä jä omistää 

kiinteisto jä  sekä  härjoittää kioskikäuppää. 

3 § Kieli 

Yhdistyksen kielenä  on suomi. Po ytä kirjät lääditään suomen kielellä . 

4 § Puolueettomuus 

Yhdistys on poliittisesti jä uskonnollisesti sitoutumäton. 

5 § Jäsenet 

Yhdistykseen värsinäiseksi jä seneksi voidään hyvä ksyä  henkilo , jokä hyvä ksyy yhdistyksen 

tärkoituksen jä sä ä nno t. Värsinäiseksi jä seneksi voi liittyä  henkilo , jokä opiskelee Itä -Suomen 

yliopistossä biolä ä ketiedettä . Värsinäinen jä sen menettä ä  jä senkelpoisuutensä, kun hä nen 

opinto-oikeutensä Itä -Suomen yliopiston biolä ä ketieteen koulutusohjelmässä pä ä ttyy. 
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Kännättäväksi jä seneksi voidään hyvä ksyä  yksityinen henkilo  täi oikeuskelpoinen yhteiso , 

jokä häluää tukeä yhdistyksen tärkoitustä jä toimintää. Kännättävillä jä senillä  ei ole 

värsinäisen jä senen etujä. 

Kunniäjä seneksi voidään hällituksen esityksestä  yhdistyksen kokouksessä kutsuä henkilo , 

jokä on huomättävästi edistä nyt jä tukenut yhdistyksen toimintää. 

Tä mä n pykä lä n ensimmä isen momentin jä senkriteereistä  poiketen yhdistyksen väihto-

opiskelijäjä seneksi voidään hyvä ksyä  myo s Itä -Suomen yliopistossä biolä ä ketieteen opintojä 

suorittävä väihto-opiskelijä. Väihto-opiskelijäjä seniä  koskevät sämät edut jä velvoitteet kuin 

värsinäisiä jä seniä . 

Tä llä  sä ä nto muutoksellä ei loukätä säävutettujä jä senoikeuksiä. 

6 § Jäsenmaksu 

Värsinäisiltä jä seniltä  peritä ä n vuosittäinen jä senmäksu. Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi 

liittyvältä henkilöltä peritään vuosittaisen jäsenmaksun lisäksi liittymismaksu. Jä senmäksun jä 

liittymismäksun suuruudestä pä ä ttä ä  yhdistyksen kokous.  

Kännättävät jä senet suorittävät vuosittäin kevä tkokouksen mä ä rä ä mä n 

kännätusjä senmäksun. Kännättävillä yksityishenkilo illä  jä oikeuskelpoisillä yhteiso illä  voi ollä 

yhdistyksen kokouksen härkinnän mukään erisuuruiset kännätusjä senmäksut. 

Kunniäjä senillä  ei ole jä senmäksuvelvoitettä. 

Väihto-opiskelijäjä senten jä senmäksun suuruudestä pä ä ttä ä  yhdistyksen kokous. 

7 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jä senellä  on oikeus erotä yhdistyksestä  ilmoittämällä siitä  kirjällisesti hällitukselle, sen 

puheenjohtäjälle täi ilmoittämällä erostä yhdistyksen kokouksessä merkittä vä ksi 

po ytä kirjään.  

Yhdistyksen värsinäinen jä sen on velvollinen eroämään lopetettuään opiskelunsä Itä -Suomen 

yliopiston biolä ä ketieteen koulutusohjelmässä. Yhdistyksen väihto-opiskelijäjä sen on 

velvollinen eroämään väihto-opiskeluäikänsä pä ä ttyessä  Itä -Suomen yliopistossä.  

Hällitus voi kätsoä jä senen eronneeksi, jos jä sen ei ole mäksänut jä senmäksuään kähden (2) 
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kuukäuden kuluessä sen erä ä ntymisestä  lukien. 

Hällitus voi erottää jä senen yhdistyksestä , jos jä sen on jä ttä nyt tä yttä mä ttä  ne velvoitukset, 

joihin hä n on yhdistykseen liittymä llä  sitoutunut, on menettelyllä ä n yhdistyksessä  täi sen 

ulkopuolellä huomättävästi vähingoittänut yhdistystä  täikkä ei enä ä  tä ytä  läissä täi 

yhdistyksen sä ä nno issä  mäinittujä jä senyyden ehtojä. 

8 § Hallitus 

Yhdistyksen äsioitä hoitää hällitus, johon kuuluu syyskokouksessä välitut puheenjohtäjä sekä  

vä hintä ä n kolme (3) jä enintä ä n yksitoistä (11) muutä värsinäistä jä sentä  sekä  enintä ä n käksi 

(2) yleisväräjä sentä . 

Hällituksen toimikäusi on kälenterivuosi. 

Hällitus välitsee keskuudestään väräpuheenjohtäjän sekä  ottää keskuudestään täi 

ulkopuoleltään sihteerin, rähästonhoitäjän, yrityssuhdevästäävän jä muut tärvittävät 

toimihenkilo t. 

Hällitus kokoontuu puheenjohtäjän täi hä nen estyneenä  ollessään väräpuheenjohtäjän 

kutsustä, kun he kätsovät siihen olevän äihettä, täi kun vä hintä ä n yksi kolmäsosä (1/3) 

hällituksen jä senistä  sitä  väätii.  

Hällitus on pä ä to svältäinen, kun vä hintä ä n puolet sen jä senistä , puheenjohtäjä täi 

väräpuheenjohtäjä mukään luettunä, on lä snä . Ä ä nestykset rätkäistään yksinkertäisellä ä ä nten 

enemmisto llä , ellei yhdistyksen ohjesä ä nno issä  toisin sä ä detä . Ä ä nten mennessä  täsän 

rätkäisee puheenjohtäjän ä ä ni, vääleissä kuitenkin ärpä. 

9 § Hallituksen tehtävät 

Hällituksen tehtä vä nä  on 

1. pitä ä  jä senluetteloä  

2. hoitää yhdistyksen äsioitä jä tälouttä yhdistyksen sä ä nto jen jä kokousten äntämien 

ohjeiden mukään.  

Hällituksen muistä tehtä vistä  sä ä detä ä n tärkemmin yhdistyksen tyo jä rjestyksessä . 
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10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittää puheenjohtäjä, väräpuheenjohtäjä, sihteeri, rähästonhoitäjä täi 

yrityssuhdevästäävä, käksi yhdessä . 

11 § Hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan ero 

Hällituksen värsinäinen jä sen täi väräjä sen voi erotä hällituksestä kesken toimikäuden 

ilmoittämällä siitä  hällitukselle kirjällisesti. Eron hällituksestä myo ntä ä  yhdistyksen seuräävä 

kokous. Tä llo in yhdistyksen kokous voi välitä uuden jä senen hä nen tilälleen täi jä ttä ä  

tä ydentä mä ttä  hällitustä, mikä li hällitus on pä ä to svältäinen.  

Hällituksen jä sen täi puheenjohtäjä voidään erottää, mikä li hä n on jä ttä nyt tä yttä mä ttä  ne 

velvoitukset, joihin hä n on hällituksessä toimiessään sitoutunut, on menettelyllä ä n 

yhdistyksessä  täi sen ulkopuolellä huomättävästi vähingoittänut yhdistystä  täi ei enä ä  tä ytä  

läissä täikkä yhdistyksen sä ä nno issä  mäinittujä jä senyyden ehtojä. Värsinäinen jä sen voi 

perusteluineen esittä ä  erottämistä hällituksestä yhdistyksen kokoukselle. Erottämispä ä to ksen 

on säätävä yhdistyksen kokouksessä tääkseen kolmen neljä sosän (3/4) enemmisto n 

ännetuistä ä ä nistä .  

Mikä li puheenjohtäjä eroää täi erotetään, on välittävä uusi puheenjohtäjä.  

12 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitä ä  vuosittäin käksi (2) värsinäistä kokoustä. 

Yhdistyksen kevä tkokous pidetä ä n tämmi-toukokuussä jä syyskokous syys-joulukuussä 

hällituksen mä ä rä ä mä nä  pä ivä nä . 

Ylimä ä rä inen kokous pidetä ä n, kun yhdistyksen kokous niin pä ä ttä ä  täi kun hällitus kätsoo 

siihen olevän äihettä täi kun vä hintä ä n kymmenesosä (1/10) yhdistyksen ä ä nioikeutetuistä 

jä senistä  sitä  hällitukseltä erityisesti ilmoitettuä äsiää värten kirjällisesti väätii. Kokous on 

pidettä vä  kolmenkymmenen (30) vuorokäuden kuluessä siitä , kun väätimus sen pitä misestä  

on esitetty hällitukselle. 

Hällituksen on kutsuttävä yhdistyksen kokoukset koolle vä hintä ä n seitsemä n (7) vuorokäuttä 

ennen kokoustä ilmoittämällä äsiästä jä senille yhdistyksen virällisellä ilmoitustäulullä. 

Henkilo vääleissä jokäisellä ä ä nioikeutetullä jä senellä  on kä ytettä vissä ä n niin montä ä ä ntä  
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kuin välittäviä on, muttä väin yksi ä ä ni ehdokästä kohden. Ehdokkäät välitään hällitukseen 

ä ä nimä ä rä n mukäisessä jä rjestyksessä , kunnes käikki päikät on tä ytetty. Hällituksen 

väräjä senet välitään kuten hällituksen jä senet.  

Äsiä, jokä on ensimmä istä  kertää kä siteltä vä nä  yhdistyksen kokouksessä, on päntävä po ydä lle 

seuräävään kokoukseen, jos vä hintä ä n kolme neljä sosää (3/4) kokouksen ä ä nioikeutetuistä 

osänottäjistä sitä  väätii. Kuitenkin sisä llo ltä ä n oleellisesti muuttunut ehdotus kä sitellä ä n 

uutenä äsiänä. Äsiä voidään siirtä ä  seuräävään kokoukseen korkeintään käksi (2) kertää.  

Yhdistyksen kokouksissä on jokäisellä värsinäisellä jä senellä  jä kunniäjä senellä  yksi (1) ä ä ni. 

Ä ä nioikeutetullä jä senellä  voi ollä vältäkirjä toiseltä ä ä nioikeutetultä jä seneltä , kuitenkin niin 

että  yksi (1) jä sen voi kä yttä ä  yhteensä  väin kähtä (2) ä ä ntä . Kännättävällä jä senellä  täi 

kännättävän yhteiso n edustäjällä on kokouksessä äinoästään lä snä olo- jä puheoikeus.  

Yhdistyksen kokoukseen voi osällistuä etä nä . Etä nä  osällistuvä ä ä nioikeutettu jä sen voi 

kä yttä ä  ä ä ntä ä n vältäkirjän ävullä, kuten tä mä n pykä lä n 4 momentissä todetään. 

Härkintävältä etä osällistumisen täi etä -ä ä nestä misen, vältäkirjän ävullä täi muullä tävällä, 

mähdollistämiseen yhdistyksen kokouksessä on yhdistyksen hällituksellä. 

Ellei sä ä nno issä  ole toisin mä ä rä tty, yhdistyksen kokouksen pä ä to kseksi tulee se mielipide, 

jotä on kännättänut yli puolet ännetuistä ä ä nistä . Ä ä nten mennessä  täsän rätkäisee kokouksen 

puheenjohtäjän ä ä ni, vääleissä kuitenkin ärpä. Äsiäkysymysten kä sittely jä pä ä to ksenteko 

täpähtuu yhdistyksen tyo jä rjestyksen mä ä rittä mä llä  tävällä. 

Ehdokkäänä henkilo vääleissä voi ollä jokäinen yhdistyksen värsinäinen jä sen, jotä on 

yhdistyksen syyskokouksessä esitetty ehdokkääksi. Vääleissä ä ä nioikeutettujä ovät 

yhdistyksen värsinäiset jä senet jä kunniäjä senet. 

Mikä li hällituksen puheenjohtäjäksi on ehdollä useämpi kuin yksi (1) henkilo , jä rjestetä ä n 

puheenjohtäjävääli suljetuin lipuin yhdistyksen tyo jä rjestyksessä  mä ä ritellyllä  tävällä.  

Mikä li hällitukseen on enemmä n ehdokkäitä kuin hällituspäikkojä, jä rjestetä ä n hällituksen 

jä senten vääli.  

Mikä li hällituksen jä seneksi on ehdollä useämpiä henkilo itä  kuin hällituksessä voi ollä 

värsinäisiä jä seniä , jä rjestetä ä n hällituksen jä senten vääli suljetuin lipuin yhdistyksen 
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tyo jä rjestyksessä  mä ä ritellyllä  tävällä.  

Yhdistyksen kevä tkokouksessä kä sitellä ä n seuräävät äsiät: 

1. kokouksen äväus  

2. välitään kokouksen puheenjohtäjä, sihteeri, käksi (2) po ytä kirjäntärkästäjää jä 

tärvittäessä käksi (2) ä ä ntenläskijää  

3. todetään kokouksen läillisuus jä pä ä to svältäisuus  

4. hyvä ksytä ä n kokouksen tyo jä rjestys  

5. esitetä ä n tilinpä ä to s, vuosikertomus jä toiminnäntärkästäjien läusunto 

6. pä ä tetä ä n tilinpä ä to ksen vähvistämisestä sekä  tili- jä västuuväpäuden myo ntä misestä  

hällitukselle jä muille västuuvelvollisille 

7. pä ä tetä ä n jä senmäksujen suuruuksistä seuräävälle lukuvuodelle  

8. muut esille tulevät äsiät 

9. kokouksen pä ä ttä minen. 

 

Yhdistyksen syyskokouksessä kä sitellä ä n seuräävät äsiät: 

1. kokouksen äväus  

2. välitään kokouksen puheenjohtäjä, sihteeri, käksi (2) po ytä kirjäntärkästäjää jä 

tärvittäessä käksi (2) ä ä ntenläskijää  

3. todetään kokouksen läillisuus jä pä ä to svältäisuus  

4. hyvä ksytä ä n kokouksen tyo jä rjestys  

5. vähvistetään toimintäsuunnitelmä sekä  tulo- jä menoärvio  

6. välitään hällituksen puheenjohtäjä  

7. välitään hällituksen muut jä senet  

8. välitään yksi (1) toiminnäntärkästäjä jä hä nelle värätoiminnäntärkästäjä  

9. muut esille tulevät äsiät 

10. kokouksen pä ä ttä minen. 

Mikä li yhdistyksen värsinäinen jä sen häluää säädä jonkin äsiän yhdistyksen kevä t- täi 

syyskokouksen kä siteltä vä ksi, on hä nen ilmoitettävä siitä  kirjällisesti hällitukselle niin hyvissä  

äjoin, että  äsiä voidään sisä llyttä ä  kokouskutsuun. 
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13 § Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikäusi on kälenterivuosi. Tilinpä ä to s tärvittävine äsiäkirjoineen jä hällituksen 

vuosikertomus on ännettävä toiminnäntärkästäjille viimeistä ä n kuukäuttä ennen 

kevä tkokoustä. Toiminnäntärkästäjien tulee äntää kirjällinen läusuntonsä viimeistä ä n käksi 

(2) viikkoä ennen kevä tkokoustä hällitukselle. 

14 § Vuosijuhlat ja huomionosoitukset 

Yhdistyksen vuosipä ivä  on 4.4.  

Yhdistyksen hällitus voi myo ntä ä  änsioituneille jä senille änsiomerkkejä  jä muitä 

huomionosoituksiä, joistä sä ä detä ä n tärkemmin yhdistyksen juhläohjesä ä nno ssä . Esityksiä  

kunniäjä seneksi kutsumisestä jä änsiomerkin sääjästä voi tehdä  jokäinen yhdistyksen jä sen 

yhdistyksen hällitukselle. Kunniäjä seneksi kutsuminen on yhdistyksen korkein 

huomionosoitus. 

Yhdistyksen vuosijuhlistä jä huomionosoituksistä sä ä detä ä n tärkemmin yhdistyksen 

juhläohjesä ä nno ssä . 

Yhdistyksen äläisuudessä toimii neuvoä-äntävä perinnetoimikuntä, jonkä tehtä vä nä  on vääliä 

yhdistyksen perinteitä  jä huolehtiä sen toiminnän jätkuvuudestä. Toimikunnän toiminnästä 

sä ä detä ä n tärkemmin yhdistyksen juhläohjesä ä nno ssä . 

15 § Kerhot 

Yhdistyksen jä senet voivät perustää kerhojä yhdistyksen äläisuuteen, jotkä yhdistyksen 

hällituksen tulee hyvä ksyä . Kerhon läkkäuttämisestä on ilmoitettävä kirjällisesti hällitukselle. 

Kerhojen toimintä ei voi ollä yhdistyksen etujen täi toimintätärkoituksen västäistä. Hällitus voi 

tärvittäessä puuttuä kerhon toimintään. Mikä li kerho toimii yhdistyksen kerho-ohjesä ä nto ä  

västään, hällituksellä on oikeus läkkäuttää kerho.  

16 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Nä ihin sä ä nto ihin voidään tehdä  muutoksiä, jos kolme neljä sosää (3/4) yhdistyksen 

kokouksessä ännetuistä ä ä nistä  esitystä  kännättää. 

Yhdistyksen purkämisestä on pä ä tettä vä  kähdessä (2) perä kkä isessä  vä hintä ä n kuuden (6) 

kuukäuden vä liäjoin pidetyssä  yhdistyksen kokouksessä. Pä ä to ksen on säätävä molemmissä 
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kokouksissä tääkseen vä hintä ä n kolme neljä sosää (3/4) ä ä nestyksessä  ännetuistä ä ä nistä . 

Kokouskutsussä on mäinittävä sä ä nto jen muuttämisestä täi yhdistyksen purkämisestä. 

Yhdistyksen purkäutuessä kä ytetä ä n yhdistyksen värät yhdistyksen tärkoituksen 

edistä miseen purkämisestä pä ä ttä vä n kokouksen mä ä rä ä mä llä  tävällä. Yhdistyksen tullessä 

läkkäutetuksi kä ytetä ä n sen värät sämään tärkoitukseen. 

 

 


