SANE RY - SÄÄNNÖT
1) Yhdistyksen nimi on Sane r.y. Yhdistys on ainejärjestö, jonka tarkoituksena on edistää Jyväskylän
yliopistossa suomen kieltä ja itämerensuomalaisia kieliä opiskelevien opinto-olosuhteita ja toimia
johdonmukaisesti edellä mainittujen opiskelijoiden etujen ajamiseksi. Yhdistyksen kotipaikkakunta
on Jyväskylä.

2) Yhdistyksen tarkoitus toteutuu toimimalla yhteistyössä kielten laitoksen ja erityisesti suomen
kielen oppiaineen kanssa. Muita toimintamuotoja ovat yhteistoiminnan kehittäminen eri alojen
ainejärjestöjen kesken, kokousten järjestäminen, keskustelutilaisuudet, opintomatkat ja erilaiset
tapahtumat.

3)

Yhdistyksen

jäseneksi

pääsee

jokainen

Jyväskylän

yliopistossa

läsnä

olevaksi

ilmoittautunut opiskelija, jonka aineyhdistelmään kuuluu suomen kieli ja/tai itämerensuomalaiset
kielet. Yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykseen liittyessään syyskokouksen määräämän
jäsenmaksun. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4) Yhdistyksen hallituksen muodostavat syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme (3) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
Hallitukseen tulee valita vähintään kaksi (2) edellisen toimikauden jäsentä. Hallituksen toimikausi on
yksi (1) vuosi.

5) Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi (2) jäsentä sitä
pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3)
muuta jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

6) Hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä
hallituksen kokouksissa ja valvoo, että yhdistyksen sääntöjä noudatetaan. Sihteeri pitää pöytäkirjaa
hallituksen kokouksissa ja huolehtii, että se on enintään viikon kuluttua kokouksesta yhdistyksen
sähköpostilistalla. Hallituksen kokousten pöytäkirjat tarkistetaan kokousten jälkeen. Rahastonhoitaja
kirjaa jäsenmaksut ja maksaa laskut.

7)

Yhdistyksen

tilit

päätetään

kalenterivuosittain

ja

jätetään

toiminnantarkastajalle

vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on palautettava
ne lausuntoineen kahden viikon kuluessa siitä, kun tilit on jätetty tarkastettavaksi.

8) Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle joko omasta päätöksestään tai silloin,
kun yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti. Yhdistyksen kokous
kutsutaan koolle ainejärjestön sähköpostilistalla vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on
mainittava esille tulevat asiat ja aloitteet. Kokouksessa on jokaisella yhdistyksen jäsenmaksun
maksaneella puhe-, esitys- ja äänioikeus. Kokous voi päättää läsnäolo- ja puheoikeuden
myöntämisestä ulkopuoliselle. Asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä
säännöissä toisin määrätä.

9) Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalishuhtikuussa ja syyskokous pidetään marraskuussa. Kokouskutsussa on mainittava esille tulevat
asiat. Varsinaisissa kokouksissa on jokaisella yhdistyksen jäsenmaksun maksaneella puhe-, esitys- ja
äänioikeus. Kokous voi päättää läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämisestä ulkopuoliselle. Asiat
päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

10) Puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja avaa yhdistyksen kokouksen ja johtaa
siinä puhetta, kunnes kokoukselle on sen keskuudesta valittu puheenjohtaja.

11) Kevätkokouksessa esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, vahvistetaan tilinpäätös sekä
päätetään hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä. Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus
ja muut toimihenkilöt, toiminnantarkastajat ja vahvistetaan yhdistyksen toiminnalliset ja taloudelliset
yleislinjat.

Kevätkokouksella on seuraavat erityistehtävät:







kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valitseminen
hallituksen antaman toimintakertomuksen käsitteleminen
tilinpäätöksen vahvistaminen
vastuuvapauden
myöntämisestä
päättäminen
toiminnantarkastajan
lausunnon
kuulemisen jälkeen
läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämisestä päättäminen
muista esille tulevista asioista päättäminen

Syyskokouksella on seuraavat erityistehtävät:









kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valitseminen
hallituksen jäsenten valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi sääntöjen pykälän 4) mukaisesti
yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen alkavaksi toimikaudeksi
yhdistyksen jäsenmaksun määrääminen
yhden
(1)
toiminnantarkastajan
ja
hänen
henkilökohtaisen
varahenkilönsä
valitseminen alkaneeksi toimintakaudeksi
läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämisestä päättäminen
muista esille tulevista asioista päättäminen

12) Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. Hallitus
voi määrätä yhdistyksen hallituksen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

13) Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa
vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös on tehtävä
kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Yhdistyksen
purkautuessa sen varat on luovutettava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalle.

