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1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Kulti ry ja sen kotipaikka on Kuopio. 

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdista a  Ita -Suomen yliopiston biola a ketieteen opiskelijoita, 

tukea heida n henkisia  pyrkimyksia a n, edista a  opiskeluun liittyvia  yhteisia  etuja seka  lisa ta  

mielenkiintoa ammattiasioihin. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valvoo ja sentensa  etuja pita ma lla  yhteytta  muihin 

yhdistyksiin, ja rjesta ma lla  kokouksia, informaatio-, esitelma -, luento- ja 

keskustelutilaisuuksia, illanviettoja seka  tukemalla ja sentensa  opintomatkoja.  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, 

panna toimeen asianomaisella luvalla rahankera yksia  ja arpajaisia, hankkia ja omistaa 

kiinteisto ja  seka  harjoittaa kioskikauppaa. 

3. § Kieli 

Yhdistyksen kielena  on suomi. Po yta kirjat laaditaan suomen kielella . 

4. § Puolueettomuus 

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 

5. § Jäsenet 

Varsinaiset ja senet: Yhdistykseen varsinaiseksi ja seneksi voidaan hyva ksya  henkilo , joka 

hyva ksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiseksi ja seneksi voi liittya  henkilo , joka opiskelee 

Ita -Suomen yliopistossa biola a ketiedetta . Varsinainen ja sen menetta a  ja senkelpoisuutensa, 

kun ha nen opinto-oikeutensa Ita -Suomen yliopistossa pa a ttyy. 
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Kannattavaksi ja seneksi voidaan hyva ksya  yksityinen henkilo  tai oikeuskelpoinen yhteiso , 

joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavilla ja senilla  ei ole 

varsinaisen ja senen etuja. 

Yhdistyksen hallitus hyva ksyy varsinaiset ja kannattavat ja senet hakemusten ja 

ja senmaksujen perustella.  

Kunniaja seneksi voidaan hallituksen esityksesta  yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilo , 

joka on huomattavasti edista nyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

6. § Jäsenmaksu 

Varsinaisilta ja senilta  perita a n vuosittainen ja senmaksu. Yhdistykseen liitytta essa  maksetaan 

liittymismaksu, joka sisa lta a  kyseisen vuoden ja senmaksun. Ja senmaksun ja liittymismaksun 

suuruudesta pa a tta a  yhdistyksen kokous. Kunniaja senilla  ei ole ja senmaksuvelvoitetta. 

Kannattavat ja senet suorittavat vuosittain keva tkokouksen ma a ra a ma n 

kannatusja senmaksun. 

7. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Ja senella  on oikeus erota yhdistyksesta  ilmoittamalla siita  kirjallisesti hallitukselle, sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkitta va ksi 

po yta kirjaan. Hallitus voi katsoa ja senen eronneeksi, jos ja sen ei ole maksanut ja senmaksuaan 

kahden kuukauden kuluessa sen era a ntymisesta  lukien.  

Hallitus voi erottaa ja senen yhdistyksesta , jos ja sen on ja tta nyt ta ytta ma tta  ne velvoitukset,  

joihin ha n on yhdistykseen liittyma lla  sitoutunut tai on menettelylla a n yhdistyksessa  tai sen 

ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistysta  tai ei ena a  ta yta  laissa taikka 

yhdistyksen sa a nno issa  mainittuja ja senyyden ehtoja.  

8. § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja seka  

va hinta a n 3 ja eninta a n 11 muuta varsinaista ja senta  seka  0-2 varaja senta . 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan seka  ottaa keskuudestaan tai 

ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilo t.  
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai ha nen estyneena  ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun va hinta a n puolet hallituksen ja senista  

sita  vaatii. Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava kahta vuorokautta ennen kokousta 

yhdistyksen ka ytto o n osoitetulla ilmoitustaululla seka  muulla hallituksen mahdollisesti 

sopimalla tavalla. 

Hallitus on pa a to svaltainen, kun va hinta a n puolet sen ja senista , puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on la sna . Ä a nestykset ratkaistaan yksinkertaisella a a nten 

enemmisto lla . Ä a nten mennessa  tasan ratkaisee puheenjohtajan a a ni, vaaleissa kuitenkin 

arpa. 

9. § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehta va na  on 

1. pita a  ja senluetteloa  

2. hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta yhdistyksen sa a nto jen 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 ja sen voi erota hallituksesta kesken toimikauden ilmoittamalla siita  hallitukselle. 

Ta llo in yhdistyksen kokous voi valita uuden ja senen ha nen tilalleen tai ja tta a  ta ydenta ma tta , 

mika li hallitus on pa a to svaltainen. Mika li puheenjohtaja eroaa tai erotetaan, on valittava uusi 

puheenjohtaja. 

12. § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pita a  vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen keva tkokous pideta a n tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa 

hallituksen ma a ra a ma na  pa iva na . 

Ylima a ra inen kokous pideta a n, kun yhdistyksen kokous niin pa a tta a  tai kun hallitus katsoo 
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siihen olevan aihetta tai kun va hinta a n kymmenesosa (1/10) yhdistyksen a a nioikeutetuista 

ja senista  sita  hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on 

pidetta va  kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siita , kun vaatimus sen pita misesta  on 

esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja senella  ja kunniaja senella  yksi a a ni. 

Varsinaisella ja senella  voi olla valtakirja toiselta varsinaiselta ja senelta , kuitenkin niin etta  

yksi ja sen voi ka ytta a  yhteensa  vain kahta a a nta . Kannattavalla ja senella  on kokouksessa 

la sna olo- ja puheoikeus. 

Ellei sa a nno issa  ole toisin ma a ra tty, yhdistyksen kokouksen pa a to kseksi tulee se mielipide, 

jota on kannattanut yli puolet annetuista a a nista . Ä a nten mennessa  tasan ratkaisee kokouksen 

puheenjohtajan a a ni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Mika li hallitukseen on enemma n ehdokkaita kuin hallituspaikkoja, ja rjesteta a n hallituksen 

ja senten vaali. Ehdokkaana hallituksen ja senten vaaleissa voi olla jokainen yhdistyksen 

varsinainen ja sen, jota yhdistyksen syyskokouksessa on esitetty ja kannatettu ehdokkaaksi. 

Hallitus valitaan syyskokouksessa, ja hallitus ja rjesta ytyy hallituksen ensimma isessa  

kokouksessa. Hallituksen ja senten vaali tapahtuu suljetuin lipuin, mika li asiasta tehda a n 

kannatettu esitys. Vaaleissa on a a nioikeutettu jokainen yhdistyksen varsinainen ja 

kunniaja sen. Jokaisella ja senella  on ka ytetta vissa a n 11 a a nta , mutta vain 1 a a ni ehdokasta 

kohden. Ehdokkaat valitaan hallitukseen a a nima a ra n mukaisessa ja rjestyksessa , kunnes 

kaikki paikat on ta ytetty. Hallituksen varaja senet valitaan kuten hallituksen ja senet. Ä a nten 

mennessa  tasan ratkaisee arpa.  

Äsia, joka on ensimma ista  kertaa ka sitelta va na  yhdistyksen kokouksessa, on pantava po yda lle 

seuraavaan kokoukseen, jos va hinta a n yksi kolmasosa kokouksen a a nioikeutetuista 

osanottajista sita  vaatii. Kuitenkin sisa llo lta a n oleellisesti muuttunut ehdotus ka sitella a n 

uutena asiana. Äsia voidaan siirta a  seuraavaan kokoukseen korkeintaan kaksi kertaa. 

13. § Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpa a to s tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 

vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeista a n kuukautta 

ennen keva tkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen 
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lausuntonsa viimeista a n kaksi viikkoa ennen keva tkokousta hallitukselle.  

14. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle va hinta a n seitsema n vuorokautta 

ennen kokousta ilmoittamalla asiasta ja senille yhdistyksen ka ytto o n osoitetulla 

ilmoitustaululla. 

15. § Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen keva tkokouksessa ka sitella a n seuraavat asiat:  

1. kokouksen avaus  

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi po yta kirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi a a ntenlaskijaa  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja pa a to svaltaisuus  

4. hyva ksyta a n kokouksen tyo ja rjestys  

5. esiteta a n tilinpa a to s, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien 

lausunto 

6. pa a teta a n tilinpa a to ksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myo nta misesta  

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. ja senmaksun suuruudesta pa a tta minen varsinaisille ja kannattaville ja senille 

8. muut esille tulevat asiat 

9. kokouksen pa a tta minen 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa ka sitella a n seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus  

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi po yta kirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi a a ntenlaskijaa  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja pa a to svaltaisuus  

4. hyva ksyta a n kokouksen tyo ja rjestys  

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot kalenterivuodelle 

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut ja senet  
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7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille 

varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat  

8. muut esille tulevat asiat  

9. kokouksen pa a tta minen  

Mika li yhdistyksen ja sen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen keva t- tai syyskokouksen 

ka sitelta va ksi, on ha nen ilmoitettava siita  kirjallisesti hallitukselle niin hyvissa  ajoin, etta  asia 

voidaan sisa llytta a  kokouskutsuun. 

16. § Juhlat ja kunniaosoitukset 

Kulti vietta a  vuosipa iva a nsa  4.4. Kunniaja senille annetaan hallituksen ma a rittelema  

tunnusmerkki, kunniaja senen merkki. Hallituksen ma a rittelema  ansiomerkki voidaan antaa 

varsinaiselle ja senelle, joka on jatkuvasti toiminut yhdistyksen pa a ma a rien hyva ksi. Pa a to ksen 

ansiomerkin myo nta misesta  tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksen perusteella. 

17. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Pa a to s sa a nto jen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehta va  yhdistyksen 

kokouksessa va hinta a n kolmen nelja sosan (3/4) enemmisto lla  annetuista a a nista . 

Kokouskutsussa on mainittava sa a nto jen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa ka yteta a n yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 

edista miseen purkamisesta pa a tta va n kokouksen ma a ra a ma lla  tavalla. Yhdistyksen tullessa 

lakkautetuksi ka yteta a n sen varat samaan tarkoitukseen. 

18. § Alajaostot 

Yhdistyksen varsinaiset ja senet voivat perustaa yhdistyksen alaisuuteen rekistero ima tto ma n 

kerhon tai harrastuspiirin, jonka toiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta on tehta va  

ilmoitus hallitukselle, joka hyva ksyy tai hylka a  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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