Opiskelijan Itä-Suomi ry – säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Opiskelijan Itä-Suomi ry ja sen kotipaikka on Kuopio.
Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä OIS. Yhdistys
on perustettu 19. maaliskuuta 2010.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa itäsuomalaisten korkeakoulujen opiskelijoiden yhteisiä yhteiskunnallisia, taloudellisia
ja työllistymiseen liittyviä etuja sekä edistää myös muutoin näiden yhteisiä
pyrkimyksiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys lähentää varsinaisten jäsentensä ja
näiden henkilöjäsenten välejä yhteiskunnan eri toimijoihin järjestämällä
kokouksia sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja keräämällä opiskelijaetuuksia sekä
harjoittaa edelliseen liittyvää tiedotusta.
Lisäksi tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• voi järjestää kokouksia, seminaareja, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia
• voi harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, ja kustannustoimintaa
• voi toimia muilla vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
• voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää ja
irtainta omaisuutta, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä
asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa taloudellista toimintaa yhdistyslain
5 §:n mukaisesti toimintansa rahoittamiseksi sekä toimia kantajana ja
vastaajana
• voi kantaa jäsenistöltään jäsenmaksuja
3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatusjäsenet.
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Itä-Suomessa toimivissa
korkeakouluissa toimivat lakisääteiset opiskelija- tai ylioppilaskunnat, jotka
hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen
hallitus, jonka on päätöksessään oltava yksimielinen. Hallituksen ei tarvitse
perustella mahdollista kielteistä päätöstä jäsenyyttä haettaessa.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne
velvoitteet, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai jos jäsen on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
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5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
6. Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja
kolmesta kahdeksaan (3 – 8) jäsentä. Syyskokous pyrkii valitsemaan hallitukseen
kannatusjäseninä olevista yhteisöistä enintään neljä edustajaa sekä varsinaisina
jäseninä olevista opiskelija- tai ylioppilaskunnista kustakin vähintään yhden
edustajan. Yhdistyksen hallitusta kutsutaan johtoryhmäksi.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen puheenjohtajan valitsee
syyskokous ja puheenjohtaja pyritään valitsemaan vuorovuosin kustakin
varsinaisena jäsenenä olevasta opiskelija- tai ylioppilaskunnasta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä joko keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin ja muut mahdolliset tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
sihteeri aina kaksi yhdessä.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä kaksi (2) ääntä, joita
käyttää jäsenten nimeämät edustajat. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen
kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, jota käyttää kannatusjäsenen nimeämä
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edustaja. Kannatusjäsenen ollessa yksityinen henkilö on puhe- ja läsnäolo-oikeus
henkilökohtainen.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse
jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-,
kannatus- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Yhdistyksen kokouksessa läsnä olevien äänivaltaisten edustajien yksimielisellä
päätöksellä voidaan yhdistyksen kokouksen käsittelyyn ottaa myös sellainen
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asia, jota ei ole kokouskutsussa mainittu yhdistyslain rajoitukset huomioon
ottaen.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat Itä-Suomessa toimivien
ylioppilas- ja opiskelijakuntien hyväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

