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EMILE — Jyvisky1än yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen opiskelijoiden yhdistys ry

Yhdistyksen siiiinnöt

1 Ainejärjeston nimi

Ainejürjestön nimi on Emile — Jyväskylan yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen
opiskelijoiden ybdistys ryja sen kotipaikica on Jyvaskylan kaupunki.

2 Ainejärjestön tarkoitus

Ainejarjeston tarkoituksena on toimia Jyvaskylan yliopistossa kasvatustiedetta ja aikuiskasvatusta
pääaineenaan opiskelevien etujärjestönä, edustaa jäseniään yliopiston piirissä opiskeluolojen
kehittamisessa, edistää jasentensä opiskelua ja erityisesti perehdyttaä uudetjasenensa
opiskeluoloihin, tukeaja tutustuttaa jäsenensä tyoelaman mahdollisuuksün, avartaa opiskelijoiden

C yhteiskunnallista näkemysta, edistail opisketijoiden oikeusturvaa opiskeluun liittyviss’u
kysymyksissüja harjoittaa korkeakoulu-ja tiedepolüttista toimintaa seki pitaii yhteytta muihin
vastaavankisiin yhdistyksiin.

AinejarjestO jlirjestää opintoneuvontaa (tutortoiminta), tutustumiskayntejii, keskustelutilaisuuksia,
pitäa yhteyttä alan jarjestoihin ja tarpeen vaatiessa liittyy niihin jaseneksi sekU harjoittaa
julkaisutoimintaa.

3 Jiiseneksi Iiittyrninen

Yhdistykseenjiiseneksi vol liittyäjokainen Jyväskylan yliopistossa kasvatustiedettU tai
aikuiskasvatusta paiiaineenaan opiskeleva, joka hyvaksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyvaksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Saavutetut jasenoikeudet sUilyvat.

4 Eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajal[e taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittiivaksi pbytllkirjaan.

1-lallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestii, jos jlisen on jättanyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muutenjättänyt tayttiimiitta ne velvoitukset, joihin han on yhdistykseen liittymalla
sitoutunut tai on menettelylläan yhdistyksessii tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystii tai ei enää tiiytä laissa taikka yhdistyksen siiännoissa mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 Liittymis- ja jüsenmaksu

Jasenilta perittävän ]iittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta pillittaa syyskokous.
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6 Haflitus

Yhdistyksen asloita hoitaa hallitus, johon kutfluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä
seitsemästä kahteentoista (7-12) muuta varsinaisiajasenta.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan j a rnuut tarvittavat toirnihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hanen estyneena oflessaan varapuheenjohiajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vahintäan puolethallituksenjasenista sitä vaatii.

Hallitus on piuitosvaltainen, kun viihintiian puolet Sen jäsenisUi, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on lasnä. Aanestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enernmistolla. Aanten
mennessü tasan ratkaisee puheenjohtajan iäni, vaaleissa kuitenicin arpa.

7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohuja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi /
yhdessaja rahastonhoitaja yksin. //

8 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on armettava tilintaricastajille
viimeistään kolme viikkoa ennen kevatkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistlilin kaksi viikkoa ennen kevatkokousta hallitukselle.

9 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetaiin helmikuussa ja syyskokous marraskuussa hail ituksen
maaraamana paivana.

Ylimäaräinen kokous pidetäan, kun yhdistyksen kokous nun päättUi tai kun hailitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vahintäan kymmenesosa (1/10) yhdistyksen iilinioikeutetuista jisenistii situ
hallitukse!ta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettava
kolmenicymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselie.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jasenella yksi iiäni.

Yhdistyksen kokouksen paatokseksi tulee, ellei saannoissii ole toisin määrätly, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Aanten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohuijan thini, vaaleissa kuitenkin arpa.



7
1O Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Haliituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintiian seitsemän vuorokauna ennen
kokoustajilsenille sahkopostilisialla Idhetetyfla ja yhdistyksen verkkosivuillaanjulkaisemalla
kutsulla.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa kasitellaan seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytakirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
äantenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja paiitosvaltaisuus

4. hyväksytäin kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpUatos, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetäiln tilinpaatoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myontamisesta hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille

7. kasitellaiin muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa kiisitellaän seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytakirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
aantenlaskij na

3. todetaan kokouksen Iaillisuus ja päütosvaltaisuus

4. hyvaksytaan kokouksen tyojarjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio seMi Iiittymis-jajasenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan haflituksen puheenjohtaja ja muutjäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajan ja heifle varatilintarkastajat

8. kasitelläan muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikali yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
kasiteltavaksi, on hanen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle nun hyvissü ajoin, ettU asia
voidaan sisiiflyttä kokouskutsuun.



• /7 I2 Sääntojen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätos sääntojen muuttamisesta Jo ybdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessavaliintaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistollä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittavasUäntöjen muuttamisesta ml yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa kiiytetüän yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistamiseenpurkamisesta päattavän kokouksen miiilräämallii tavalla. Yhdistyksen tullessa Iakkautetuksikaytetään sen varat samaan tarkoitukseen. © Patentti- ja rekisterihallitus
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