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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Asteriski ry ja kotipaikka Turku.

2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden

opiskelijoiden tieteellistä ja ammatillista kehitystä, vaalia opinto- ja ammattikysymyksiin liittyviä

etuja ja viihtyvyyttä sekä edistää jäsenten mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Yhdistyksen

tarkoituksena ei ole tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

3§ Yhdistyksen toiminnan laatu
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, luentosarjoja,

opintoretkiä ja illanviettoja sekä liikunta- ja kulttuuritoimintaa. Yhdistys harjoittaa opinto-ohjausta,

järjestää jatkokoulutustilaisuuksia ja avustaa opiskeluvälineiden hankinnassa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa

tarkoituksensa toteuttamiseksi tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka opiskelevat tietojenkäsittelytieteitä tai

ovat tietojenkäsittelystä kiinnostuneita. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsen voi erota

yhdistyksestä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai

ilmoituksen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi ¾ äänienemmistöllä päättää erottaa

yhdistyksestä jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai on käyttäytynyt

muuten yhdistystä vahingoittavalla tavalla. Erotettavalla jäsenellä on oikeus saattaa päätös

erottamisesta yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, mikäli hän sitä pyytää kuukauden sisään

hallituksen päätöksen jälkeen. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole

maksanut kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksua saman kalenterivuoden yhdistyksen

kevätkokoukseen mennessä. Mikäli erotettu jäsen tahtoo palata yhdistyksen jäseneksi, se

edellyttää tällöin uutta hallituksen hyväksyntää.
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5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Kunkin toimintavuoden jäsenmaksu on maksettava kunkin toimintavuoden, joka on

kalenterivuosi, loppuun mennessä.

6§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksen yhdistyksen jäsenistä valitsema hallitus,

jonka muodostavat puheenjohtaja ja taloudenhoitaja sekä vähintään kahdeksan (8), mutta

enintään kaksitoista (12) muuta varsinaista jäsentä ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen

varsinaisen jäsenen erotessa hallituksesta, mikäli hallitukselle on valittu varajäseniä, hallituksen

järjestyksessä seuraava varajäsen tulee eronneen jäsenen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla tavoin, hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, korvaa hänet hallituksen

järjestyksessä seuraava varajäsen.

Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä

tarkoituksessa hallitus:

1) edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia

2) kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat

3) valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista

4) hoitaa talouden

5) laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset

6) laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

7) toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet

hallituksen muista jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen. Äänten mennessä tasan

kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.
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7§ Hallituksen valinta
Yhdistyksen kokous päättää hallituksen jäsenten määrän kullekin vuodelle syyskokouksessa.

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallituksen varsinainen jäsen ei ole vaalikelpoinen kolmen peräkkäisen toimikauden jälkeisenä

vuonna, paitsi tapauksessa, jossa hallitusta ei muuten saada muodostettua. Hallitusehdokkaan

tulee olla tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelija, ellei yhdistyksen kokous erikseen myönnä

vaalikelpoisuutta ei-pääaineopiskelijalle kolmen neljäsosan äänienemmistöllä.

8§ Nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan kaikki hallituksen jäsenet, kukin yksin.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään viikkoa ennen kokousta

ilmoittamalla siitä yhdistyksen jäsenistön virallisella sähköpostilistalla. Yhdistys on kutsuttava

koolle, mikäli 1/10 koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Mainittu kokous on

pidettävä kuukauden sisällä siitä, kun vaatimus on toimitettu yhdistyksen hallitukselle.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen

niin päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla

kokouksen aikana.



Asteriski ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 4 (6)
Vesilinnantie 5, kerros -1
20500 Turku 26.08.2022

10§ Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja siinä käsiteltävät asiat ovat:

− valitaan yhdistykselle seuraavaksi toimikaudeksi hallitus: puheenjohtaja ja taloudenhoitaja

sekä vähintään kahdeksan (8), mutta enintään kaksitoista (12) muuta varsinaista jäsentä

sekä enintään kaksi (2) hallituksen varajäsentä.

− valitaan yhdistykselle kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) henkilökohtaista

varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan toimikauden toiminta.

− päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.

− käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

− muut hallituksen esittämät asiat.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsiteltävät asiat

ovat:

− edellisen toimikauden toimintakertomus.

− esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto yhdistyksen rahavarain

käytöstä ja omaisuuden hoitamisesta edellisellä toimintakaudella.

− päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen

kauden hallitukselle.

− muut hallituksen esittämät asiat.

11§ Yhdistyksen kokousten päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on asianmukaisesti kokoonkutsuttu.
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12§ Yhdistyksen kokousten päätökset
Yhdistyksen kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Päätöksen tekeminen asiassa, jota

käsitellään ensi kertaa, on lykättävä seuraavaan kokoukseen, jos kaksi (2) läsnä olevaa jäsentä

sitä vaatii, ellei kaksi kolmatta (2/3) osaa läsnäolevista jäsenistä kannata asian kiireelliseksi

julistamista. Ennestään esillä olleen asian lykkäämiseen vaaditaan yksinkertainen äänten

enemmistö. Asiat päätetään yksinkertaisella enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin

määrätty. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, jos kaksi jäsentä sitä vaatii.

Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi lippuäänestyksessä ja vaalissa,

jolloin arpa ratkaisee.

Mikäli henkilövaaleissa valitaan tehtävään vain yksi henkilö, valinta on tehtävä ehdottomalla

enemmistöllä. Tilanteessa, jossa yksikään ehdokas ei saa ehdotonta enemmistöä annetuista

äänistä, ja ehdokkaiden määrän ollessa enemmän kuin kaksi (2), pudotetaan vähiten ääniä

saanut ehdokas vaaleista ja toimitetaan äänestys uudelleen. Valittaessa useampi henkilö samaan

tehtävään valitaan heidät äänimääräjärjestyksessä. Tyhjiä tai hylättyjä ääniä ei lasketa annettuun

äänimäärään.

Yhdistyksen hoito

13§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Yhdistyksen tilit on jätettävä tarkistettaviksi

viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14§ Sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos ensimmäisessä kokouksessa

yksinkertainen enemmistö kannattaa muutosta ja seuraavassa kokouksessa vähintään kolme

neljättä (3/4) osaa äänestykseen osallistuneista kannattaa tehtyä ja kokouskutsussa mainittua

ehdotusta. Kokouksien väliajan tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa.

15§ Yhdistyksen purkaminen
Kysymys yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa vähintään kahden (2) viikon väliajoin

pidetyssä sitä varten koolle kutsutussa kokouksessa. Lopettamispäätökseen vaaditaan

kummassakin kokouksessa neljän viidesosan (4/5) enemmistö annetuista äänistä.
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16§ Purkutoimenpiteet
Jos yhdistys lopettaa toimintansa, sen omaisuus ja varat joutuvat viimeisen purkamisen

päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti tietojenkäsittelytieteen opetuksen kehittämiseen.

Muut määräykset

17§ Ohjesäännöt
Yhdistyksen toiminnasta voidaan tarkemmin säätää ohjesäännöissä. Ohjesääntöjen

hyväksymisestä, muuttamisesta ja kumoamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen

hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistö.

18§ Yhdistyslaki
Muutoin yhdistys noudattaa voimassa olevaa yhdistyslakia.


