Condus ry:n säännöt
I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
1 § Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä
tiedekuntajärjestö.
2 § Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.
3 § Tiedekuntajärjestön virallinen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa
myös ruotsin tai englannin kielellä.
II Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
4 § Tiedekuntajärjestön tarkoituksena on
●

toimia Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen etuja yhteistyöjärjestönä

●

välittää tietoa ja herättää keskustelua tiedekuntaa koskevista asioista ja tapahtumista

●

lisätä tiedekunnan eri aineiden opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen yhteistyötä ja
yhteenkuuluvaisuutta.

5 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi tiedekuntajärjestö
●

ylläpitää keskustelua opetuksesta ja tutkimuksesta

●

tekee esityksiä ja aloitteita Helsingin yliopiston hallintoelimille sekä tarvittaessa
yliopiston ulkopuolisille tahoille

●

toimii tiedekunnan opiskelijajärjestöjen tiedonvälittäjänä

●

pitää yhteyttä tiedekunnan eri koulutusohjelmia lähellä oleviin järjestöihin ja
viranomaisiin

●

järjestää keskustelu-, tiedotus- ja muita tilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa

●

ehdottaa opiskelijaedustajia tiedekunnan hallintoelimiin ja niihin rinnastettaviin
työryhmiin ja toimikuntiin.

6 § Toimintansa tukemiseksi tiedekuntajärjestö voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja
testamentteja,

sekä

toimeenpanna

asianmukaisen

luvan

saatuaan

arpajaisia,

rahankeräyksiä ja huvitilaisuuksia. Tiedekuntajärjestö voi omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
7 § Tiedekuntajärjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
III Jäsenet
8 § Tiedekuntajärjestön jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen
tiedekunnan piirissä toimiva rekisteröity opiskelijajärjestö. Tiedekuntajärjestön kokous
päättää uusien jäsenyhdistysten hyväksymisestä.
9 § Jäsenyhdistykset eivät voi joutua taloudelliseen eivätkä oikeudelliseen vastuuseen
tiedekuntajärjestön toiminnasta.
10 § Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota tiedekuntajärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta tiedekuntajärjestön
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden
alusta.
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§

Tiedekuntajärjestö

voi

periä

jäsenmaksua.

Jäsenmaksua

ei

peritä,

ellei

tiedekuntajärjestön kokous päätä toisin vähintään 3/4:n ääntenenemmistöllä.
12 § Hallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen tiedekuntajärjestöstä, jos jäsenyhdistys on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin

tämä

on

tiedekuntajärjestöön

liittymällä

sitoutunut

tai

on

menettelyllään

tiedekuntajärjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut tiedekuntajärjestöä
tai ei enää täytä laissa taikka tiedekuntajärjestön säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
IV Hallinto
13 § Tiedekuntajärjestön päätösvaltaa käyttää tiedekuntajärjestön kokous. Kokouksessa
kullakin jäsenjärjestöllä on käytettävissään yksi ääni, jota käyttää jäsenyhdistyksen

hallituksen valtuuttama edustaja tai edustajat. Edustajilla tulee olla jäsenyhdistyksen antama
valtakirja edustusoikeudestaan.
14 § Äänestys suoritetaan käsiäänestyksenä, ellei joku kokouksen äänioikeutetuista
edustajista pyydä suljettua lippuäänestystä. Henkilövaalit suoritetaan aina suljettuna
lippuäänestyksenä. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
kanta, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Tiedekuntajärjestön kokouksissa on puhe- ja
läsnäolo-oikeus kaikilla jäsenyhdistysten jäsenillä.
15 § Tiedekuntajärjestö kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista toinen
on

loka-joulukuussa

pidettävä vaalikokous ja toinen helmi-maaliskuussa pidettävä

vuosikokous. Ylimääräinen tiedekuntajärjestön kokous pidetään, kun tiedekuntajärjestön
kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) tiedekuntajärjestön jäsenyhdistyksistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa siitä,
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
16 § Tiedekuntajärjestön kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokouskutsu on
lähetetty

kirjallisesti

jäsenyhdistykselle.

vähintään

kymmenen

Kokouskutsussa

on

päivää
mainittava

ennen

kokousta

sääntöjen

jokaiselle

muuttamisesta,

tiedekuntajärjestön purkamisesta ja hallituksen tai jäsenyhdistyksen erottamista koskevat,
sekä muut yhdistyslain velvoittamat asiat.
17 § Tiedekuntajärjestön vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
●

avataan kokous

●

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

●

valitaan kokouksen puheenjohtaja

●

valitaan kokouksen sihteeri

●

valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

●

hyväksytään kokouksen työjärjestys

●

valitaan tiedekuntajärjestön hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

●

valitaan tiedekuntajärjestön hallituksen 1. ja 2. varapuheenjohtaja seuraavaksi
kalenterivuodeksi

●

valitaan tiedekuntajärjestön hallituksen sihteeri seuraavaksi kalenterivuodeksi

●

valitaan

tiedekuntajärjestön

hallituksen

taloudenhoitaja

seuraavaksi

kalenterivuodeksi
●

valitaan tiedekuntajärjestön hallitukseen edellä mainittujen henkilöiden lisäksi 5-10
jäsentä

●

seuraavaksi kalenterivuodeksi, jolloin hallituksen kooksi tulee yhteensä 10-15
(puheenjohtaja mukaan lukien)

●

valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset
varahenkilöt

●

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

18 § Tiedekuntajärjestön vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
●

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

●

valitaan kokouksen puheenjohtaja

●

valitaan kokouksen sihteeri

●

valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

●

hyväksytään kokouksen työjärjestys

●

käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus

●

vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös

●

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

●

hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimintakaudelle

●

määrätään jäsenmaksun suuruus kuluvalle toimintakaudelle

●

vahvistetaan talousarvio kuluvalle toimintakaudelle

●

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

19 § Tiedekuntajärjestön asioita hoitaa vaalikokouksessa valittu hallitus, jota johtaa
hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
20 § Ellei tiedekuntajärjestön kokous muuta päätä, suoritetaan äänestys hallituksen
valinnasta seuraavasti: puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, sihteerin ja taloudenhoitajan
valinnoissa

toimitetaan

enemmistövaali.

Muun

hallituksen

valinnassa

toimitetaan

henkilökohtainen suhteellinen vaali, jossa toimitaan siten, että äänivaltainen edustaja
kirjoittaa puheenjohtajan määräämään vaalilippuun enintään niin monta nimeä, kuin
ehdokkaita valitaan. Ensimmäiseksi tulee sen ehdokkaan nimi, joka saa edustajalta eniten
kannatusta, toiseksi sen ehdokkaan nimi, joka saa toiseksi eniten kannatusta jne. Kussakin

vaalilipussa ensimmäisenä olevalle ehdokkaalle lasketaan yksi (1) ääni, toiselle puoli (1/2)
ääntä, kolmannelle yksi kolmasosaääni (1/3), neljännelle yksi neljäsosaääni (1/4) jne.
Ehdokkaan vertausluvuksi tulee se, kuinka monta ääntä ehdokas on saanut. Ehdokkaat
asetetaan vertauslukujen mukaiseen järjestykseen. Valituiksi todetaan saadun äänimäärän
mukaisessa järjestyksessä niin monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja.
21 § Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarvittavat toimihenkilöt.
22 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen
jäsentä sitä vaatii. Hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kun vähintään viisi hallituksen
jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista, on paikalla.
Hallituksen kokoukset ovat avoimia jäsenyhdistysten jäsenille, ellei hallitus erityisestä syystä
toisin päätä.
23 § Tiedekuntajärjestön kokouksissa ja hallituksen kokouksissa äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella

äänten

enemmistöllä.

Äänestyksen

mennessä

tasan

ratkaisee

puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
24 § Tiedekuntajärjestön hallituksen tehtävänä on:
●

johtaa tiedekuntajärjestön toimintaa tiedekuntajärjestön sääntöjen ja päätösten
mukaan
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●

huolehtia tiedekuntajärjestön taloudesta

●

valmistella tiedekuntajärjestön kokouksissa esille tulevat asiat

●

valita toimihenkilöt ja toimikunnat ja valvoa niiden toimintaa

●

tiedottaa jäsenyhdistyksille hallituksen ja tiedekuntajärjestön kokouksien päätöksistä.
§

Tiedekuntajärjestön

nimenkirjoitusoikeus

on

tiedekuntajärjestön

hallituksen

puheenjohtajalla yksin. Oikeus tiedekuntajärjestön nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä,
jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.
V Tilikausi ja toiminnantarkastus
26 § Tiedekuntajärjestön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä tiedekuntajärjestön ja

hallituksen kokousten pöytäkirjat on annettava toiminnantarkastajille vähintään kolme viikkoa
ennen tiedekuntajärjestön vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.
VI Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
27 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja tiedekuntajärjestön purkamisesta on tehtävä
kahdessa peräkkäisessä tiedekuntajärjestön kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
(3/4)

enemmistöllä

annetuista

äänistä.

Kokouskutsussa

on

mainittava

sääntöjen

muuttamisesta tai tiedekuntajärjestön purkamisesta.
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§

Tiedekuntajärjestön

tiedekuntajärjestön

tarkoituksen

purkautuessa
edistämiseen

käytetään

tiedekuntajärjestön

purkamisesta

päättävän

varat

kokouksen

määräämällä tavalla tai ne luovutetaan kokouksessa päätetylle samoja tarkoitusperiä
ajavalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle.

