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VYY-alumni ry 

SÄÄNNÖT 
HYVÄKSYTTY YLIMÄÄRÄISESSÄ YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA 7.12.2013 

 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli 
Yhdistyksen nimi on VYY-alumni ry ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä 
yhdistys. 

Yhdistyksen kotipaikka on Vaasan kaupunki ja sen kieli on suomi. 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan, sen 
puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja hallituksen jäsenten, ylioppilaskunnan 
toimihenkilöinä toimineiden sekä muiden aktiivisesti ylioppilaskunnan hyväksi 
toimineiden yhdyssiteenä ja edistää ylioppilaskunta-tietämystä opiskelijoiden 
keskuudessa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi 

1 – harjoittaa julkaisu-, esitelmä-, tiedotus-, näyttely- ja muuta vastaavaa toimintaa, 

2 – myöntää apurahoja. Kuitenkin vain poikkeustapauksissa jäsenilleen. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, 
kerätä asianmukaisen luvan saatuaan varoja ja järjestää arpajaisia. 

3 § Jäsenet 
Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi 

– ylioppilaskunnan, sen edustajiston tai sen hallituksen puheenjohtajana tai 
varapuheenjohtajana toiminut, 

– ylioppilaskunnan tai jonkin sen omistaman yhtiön hallituksen jäsenenä toiminut, 

– ylioppilaskunnan tai jonkin sen omistaman yhtiön toimihenkilö, joka on 
työskennellyt tai työskentelee näiden hallitusten kanssa, 

– henkilö, joka muuten on toiminut aktiivisesti Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 
hyväksi 

Jäsenhakemukset toimitetaan yhdistyksen hallitukselle. 

Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua 

– kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi ansioituneesti toimineen 
henkilön, 
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– kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnan edistämisessä erittäin ansioituneesti 
toimineen yhdistyksen jäsenen. 

Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. 

Yhdistyksen kannatusjäseneksi on mahdollista hyväksyä ylioppilaskunnan tavoitteita 
edistänyt oikeushenkilö. 

4 § Jäsenmaksu 
Yhdistyksen varsinainen jäsen sekä kannatusjäsen suorittavat vuosittain ennen 
kesäkuun loppua yhdistyksen jäsenmaksun, jonka suuruudesta yhdistyksen 
vuosikokous päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä. 

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 

5 § Yhdistyksen jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, siitä on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. Yhdistyksen hallitus voi todeta eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt 
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kalenterivuoden loppuun mennessä. 

6 § Yhdistyksen vuosikokous 
Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen helmi-huhtikuun aikana. Kutsu vuosikokoukseen 
tulee lähettää vähintään 14 päivää ennen kokousta sähköpostitse niille jäsenille, jotka 
ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle. Lisäksi kutsu tulee saattaa 
julkisesti nähtäväksi Vaasan ylioppilaslehdessä julkaistavalla ilmoituksella, mikäli se 
lehden ilmestymisaikataulun mukaisesti on mahdollista. 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja 
ääntenlaskijan vaalit 

2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

3. hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varainhoidosta 

4. toiminnantarkastajan kertomus edellisen vuoden tilien ja toiminnan tarkastamisesta 

5. edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen 

6. tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 

7. yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten ja 
toiminnantarkastajan palkkioiden vahvistaminen 

8. yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valitseminen joka toinen vuosi sekä 
hallituksen muiden jäsenten valitseminen erovuoroisten sijaan 

9. toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan vaali 

10. kuluvan toimintavuoden talousarviosta sekä jäsenmaksujen suuruudesta 
päättäminen 
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11. muut hallituksen valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat. 

7 § Ylimääräinen kokous 
Jos yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus pitää sitä tarpeellisena tai vähintään 
kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti 
esittäen tiettyä asiaa varten vaatii, hallituksen on kutsuttava yhdistys ylimääräiseen 
kokoukseen. 

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tulee lähettää vähintään 14 päivää ennen kokousta 
sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa 
yhdistykselle. 

Lisäksi kutsu tulee saattaa julkisesti nähtäväksi Vaasan ylioppilaslehdessä 
julkaistavalla ilmoituksella, mikäli se lehden ilmestymisaikataulun mukaisesti on 
mahdollista. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa 
mainitut asiat. 

8 § Hallitus 
Yhdistystä johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu yhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja sekä neljä (4) hallituksen jäsentä. Hallituksen 
puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. 

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan siten, että kaksi (2) 
hallituksen jäsentä on vuosittain erovuorossa. Ensi kerralla valituista jäsenistä 
arvotaan puolet (1/2) erovuoroiseksi ensimmäisen toimintavuoden päättyessä. Loput 
ovat erovuorossa toisen toimintavuoden jälkeen. Tämän jälkeen hallituksen jäsenet 
ovat erovuorossa siinä järjestyksessä kuin he ovat valitut. 

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi (3) 
peräkkäiseksi täydeksi toimikaudeksi. Jos hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen 
jäsen ennen toimikauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen valitaan yhdistyksen 
seuraavassa kokouksessa toinen vain siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä 
hallituksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan 
varapuheenjohtajan. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan 
kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
kaksi (2) jäsentä on läsnä. 

9 § Hallituksen tehtävät 
Hallituksen tulee näitä sääntöjä noudattaen ja yhdistyksen kokouksissa tehtyjen 
päätösten mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita. Hallituksen tehtävänä on mm: 

1. ottaa toimeen yhdistyksen sihteeri, taloudenhoitaja ja muut toimihenkilöt 

2. kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset, laatia vuosikokoukselle kertomus 
yhdistyksen toiminnasta ja varainhoidosta sekä tulo- ja menoarvio seuraavan vuoden 
toimintaa varten 

3. tehdä yhdistyksen kokoukselle esityksiä rahastojen perustamisesta yhdistyksen 
toiminnan turvaamiseksi 

4. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä 
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5. hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja ylläpitää rekisteriä jäsenistä. 

10 § Nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, 
jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. 

11 § Tilikausi ja toiminnantarkastus 
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine 
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on esitettävä toiminnantarkastajalle 
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa 
lausuntonsa viimeistään yksi (1) viikko ennen edellä mainittua kokousta. 

12 § Sääntöjen muuttaminen 
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen 
tekemällä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) 
annetuista äänistä. 

13 § Yhdistyksen purkaminen 
Yhdistys voidaan purkaa vain siten, että siitä päätetään kahdessa (2) yhdistyksen 
kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kuusi (6) kuukautta, ja että viimeksi 
pidettävässä kokouksessa purkamista tarkoittavaa ehdotusta kannattaa vähintään 
kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, sen varat on siirrettävä Vaasan yliopiston 
ylioppilaskunnalle. 


