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Voimassaolevat säännöt: 05.03.2021 15:37:44
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Haaga-Helian liiketalouden opiskelijat Talko ry.
Yhdistyksen kotipaikka on
Helsinki.
2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä
- henkisten
- ammatillisten
- yhteiskunnallisten
- muiden vastaavien etujen ajaminen
Yhdistys toimii Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n, jota näissä
säännöissä kutsutaan liitoksi,
itsenäisenä jäsenjärjestönä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää jäseniä yhdistäviä liikunta-, virkistys-, juhla- yms.
tilaisuuksia
- toimii jäsentensä etujen ajamiseksi pitämällä yhteyttä mm. koulun
henkilökuntaan ja
muihin opiskelijajärjestöihin
- voi harjoittaa julkaisutoimintaa
- voi pitää yhteyttä valmistuneisiin tradenomeihin
- voi järjestää koulutustoimintaa ja järjestää kursseja sekä
neuvontatilaisuuksia
- voi järjestää jäsenten ammatillista kehitystä tukevia tapahtumia
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, omistaa
kiinteistöjä ja arvopapereita sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan
saatuaan arpajaisia ja
rahankeräyksiä.
3§ Jäsenyys
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Jäsenlajit
Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä, kunnia- ja
kannattajajäseniä sekä ulkojäseniä.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön
koulutusohjelmissa opiskelevat
opiskelijat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja
toimintaperiaatteet ja sitoutuvat
täyttämään säännöissä määrätyt jäsenvelvollisuudet, voivat liittyä
yhdistyksen varsinaisiksi
jäseniksi. Yhdistyksen jäsenyys myös katsotaan päättyneeksi sen
lukukauden lopussa, jona hän ei enää täytä jäsenyyden ehtoja
esimerkiksi tradenomiksi valmistumisesta johtuen tai jos opintooikeus Haaga-Heliassa päättyy.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen kokouksen päätöksellä
henkilöitä, jotka ovat
ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä.
Kannattajajäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja
oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus
kannattajajäseneksi hyväksyy.
Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut
korkeakouluopiskelija,
joka ei täytä vaatimuksia varsinaiseksi jäseneksi. Ulkojäsen voi halutessaan siirtyä varsinaiseksi jäseneksi
ilmoittamalla siitä yhdistyksen
hallitukselle, mikäli hän on liittymisensä jälkeen täyttänyt
varsinaiseksi jäseneksi liittymiselle
näissä säännöissä määrätyt ehdot. Varsinainen jäsen voi puolestaan
siirtyä ulkojäseneksi
ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle, mikäli hän ei enää
täytä varsinaiselle jäsenelle
näissä säännöissä määrättyjä ehtoja, mutta täyttää ulkojäsenelle
määrätyt ehdot.
Eri jäsenlajeihin kuuluvilla jäsenillä voi olla erisuuruiset
liittymis- ja jäsenmaksut.
Eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai sen
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puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka
1. on toiminut 4§:ssä mainittujen jäsenvelvoitteidensa vastaisesti
2. on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
Erotetun tai eronneen jäsenen jäsenoikeudet ja velvollisuudet
lakkaavat välittömästi. Jäsen on
velvollinen suorittamaan eroamiseen tai erottamiseen mennessä
erääntyneenjäsenmaksun.
Eronnut tai erotettu jäsen voi hakea uutta jäsenyyttä kirjallisesti
ja hyväksymisestä päättää
yhdistyksen hallitus.
4§ Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
Varsinaisilla ja kunniajäsenillä on oikeus käyttää kaikkia
jäsenetuja ja palveluita. Kannattaja- ja
ulkojäsenillä voi olla yhdistyksen hallituksen vahvistamat
suppeammat jäsenedut.
Varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus
yhdistyksen kokouksissa. Kunnia-,
kannattaja- ja ulkojäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa.
Varsinaisilla jäsenillä on oikeus asettua ehdolle yhdistyksen
vaaleissa.
Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten
päätöksiä.
Jäsen- ja liittymismaksut
Jäsenyyden voimaantulo ja voimassaolo edellyttävät, että jäsen
suorittaa yhdistyksen
syyskokouksen vuosittain määräämän liittymis- ja jäsenmaksun
hallituksen määrittämällä
tavalla.
5§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset.
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Yhdistyksen kevätkokous
pidetään tammi-toukokuussa, yhdistyksen syyskokous syys-joulukuussa
hallituksen
määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää,
kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista
jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
hallitukselta vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun kirjallinen
vaatimus on jollekin
hallituksen jäsenelle esitetty.
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.
Muutoin on voimassa se, mitä
äänioikeudesta 4§:ssä määrätään.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä muutoin ole
määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
1. Esitetään edellisvuoden vuosikertomus ja tilinpäätös, sekä
toiminnan- tai tilintarkastajien
lausunto
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä
edellisvuoden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
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1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
3. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja
heille varahenkilöt
4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle yhdistyksen verkkosivuilla
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi, hänen on
ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
Opiskelijayhdistyksen kokouksia on mahdollista seurata
poikkeustilanteessa myös etäyhteydellä, mikäli osallistujan jäsenyys
pystytään todistamaan. Etäyhteydellä yhdistyksen kokousta seuraavan
jäsenen on myös ilmoitettava osallistumisestaan
opiskelijayhdistyksen kokoukseen hallitukselle vähintään kaksi (2)
päivää ennen kokousta.
6§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 4-10
varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Hallituksen
toimikausi on
kalenterivuosi. Mikäli julistetussa poikkeustilassa (esimerkiksi
kokoontumisrajoitukset) syyskokousta ei ole mahdollista järjestää,
voivat istuvan hallituksen jäsenet jatkaa hallituksessa uuden
hallituksen valitsemiseen asti, vaikka he eivät täyttäisi
jäsenkelpoisuutta.
Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa
yhdistyksen asioita sekä
kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.
Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkistettavaksi maaliskuun 15.
päivään mennessä.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien on annettava
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tarkastuskertomuksensa kuukauden
kuluessa tilinpäätösasiakirjojen haltuunsa saamisesta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kolme (3)
hallituksen jäsentä sitä
kirjallisesti vaatii. Kutsu voidaan esittää suullisesti tai
kirjallisesti vähintään kolme (3) päivää
ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan lukien, on paikalla. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni.
Yhdistyksen hallituksen kokoukseen voi osallistua etäyhteyden kautta
kokouksen
puheenjohtajan määrittämällä tavalla.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja tai
hallituksen määräämä
toimihenkilö yksin, muut hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä.
Hallituksen jäsenen eroaminen
Yhdistyksen hallituksen jäsen voi hakea eroa tehtävästään
ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle. Eron myöntää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen hallitus voi esittää yhdistyksen kokoukselle hallituksen
täydentämistä tai koon kasvattamista kesken toimikauden näiden
sääntöjen 6§:n 1. momentin puitteissa. Päätös esittää täydentämistä
tai kasvattamista on tehtävä 2/3 äänten enemmistöllä hallituksen
kokouksessa. Uusi/uudet hallituksen jäsen/jäsenet valitaan vaaleilla
yhdistyksen kokouksessa, jossa kaikilla äänivaltaisilla
paikallaolijoilla on käytössään yksi (1) ääni. Hallituksen
täydentämisestä tai kasvattamisesta on mainittava kokouskutsussa.
7§ Liiton oikeudet
Liitolle annetaan tilintarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.
Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen
kokouksissa.
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8§ Sääntöjen muuttaminen
Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutos on kolmen neljäsosan (3/4)
äänten enemmistöllä
hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa,
jotka on pidetty vähintään
kahden (2) viikon väliajoin. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta.
9§ Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen
Yhdistyksen purkamisesta päätetään kolmen neljäsosan (3/4) äänten
enemmistöllä kahdessa
(2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka on pidetty
vähintään kahden (2) viikon
väliajoin. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Jos yhdistys puretaan, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
10§ Voimaantulo
Näitä sääntöjä aletaan soveltaa välittömästi yhdistysrekisterin
rekisteröityä ne.

