
TuKY ry:n säännöt 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja 

kielenä on suomen kieli. 

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Association of 

Economics Students in Turku. 

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä TuKY tai Turun KY. 

Tarkoitus ja toimintamuodot 

2 § Tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, 

ammatillisia sosiaalisia ja henkisiä sekä opintoihin ja opiskeluun liittyviä pyrkimyksiään. 

3 § Toimintamuodot 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 Tukee henkisesti tai aatteellisesti jäsentensä opiskelua, opintojen edelletyksiä ja 

tulevaa uraa; 

 Toimii edunvalvojana koulutuspoliittisissa ja opintososiaalisissa asioissa; 

 Järjestää kulttuuri- ja liikuntatapahtumia sekä tukee jäsentensä yhdistyksen piirissä 

tapahtuvaa harrastustoimintaa; 

 Harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa; 

 Edistää opiskelijoiden ja yritysmaailman sekä opiskelijoiden ja opintonsa 

päättäneiden kohtaamista; 

 Kohottaa kauppatieteitä opiskelevien arvostusta ja tuntemusta yhteiskunnassamme; 

 Tukee henkisesti ja aatteellisesti muiden yhdistyksen tarkoitusta edistävien yhteisöjen 

toimintaa sekä edistää toimijoiden yhteistyötä; 

 Kehittää ja ylläpitää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä edistää 

opiskelijoiden vaihto-opiskelua 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa yhdistyksen toiminnalle tarpeellista kiinteää 

omaisuutta sekä osakkeita, saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, vastaanottaa 

jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianmukaisella luvalla varoja sekä toimia kantajana ja 

vastaajana yhdistystä koskevissa asioissa. 

Jäsenet 

4 § Jäsenet 

Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, alumnijäseniä ja kannattajajäseniä. 

5 § Varsinainen jäsen 



Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen jäsenyyttä hakeva 

yksityinen henkilö, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi Turun 

kauppakorkeakouluun tai sen alaiseen yksikköön ja suorittaa siellä kauppatieteellistä 

tutkintoa tai ohjelmaa. 

Jos Turun kauppakorkeakoulu lakkaa olemasta taikka tavalla tai toisella muuttuu osaksi toista 

oikeushenkilöä, yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaa hyväksyä yhdistyksen jäsenyyttä 

hakeva luonnollinen henkilö, joka on ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi Turun 

kauppakorkeakoulun toimintaa jatkavan yksikön alaisuuteen ja suorittaa siellä siellä 

kauppatieteellistä tutkintoa tai ohjelmaa. 

6 § Kunniajäsen 

Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä, joiksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tai Turun 

kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan kunnianauhan saaneet henkilöt. Kunniajäseneksi 

voidaan myös kutsua henkilö, joka merkittävällä tavalla on tukenut yhdistyksen pyrkimyksiä. 

Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

7 § Alumnijäsen 

Alumnijäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka on ollut Turun 

kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan tai Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n varsinainen 

jäsen, on suorittanut kauppatieteellisen perus- tai jatkotutkinnon ja ei enää ole opiskelija ja 

joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja toimintaperiaatteet. 

Alumnijäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

8 § Kannattajajäsen 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, 

joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja toimintaperiaatteet ja haluaa tukea yhdistyksen 

tarkoitusta ja toimintaa. 

Kannattajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

Jäsenyys ja jäsenmaksut 

9 § Liittyminen 

Tahto liittyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, kunniajäseneksi, alumnijäseneksi tai 

kannattajajäseneksi ilmaistaan jäsenhakemuksella sekä maksamalla liittymismaksu ja/tai 

jäsenmaksu sen mukaan kuin yhdistyksen kokous on maksuista päättänyt. 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, alumnijäseneksi tai kannattajajäseneksi tai 

kunnianauhan saaneen henkilön kunniajäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. 

Yhdistyksen kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen 

esityksestä. 



Voidakseen tulla hyväksytyksi henkilön on tullut maksaa liittymisen edellyttävä maksu tai 

maksut sekä täytettävä 5-8 §:ssä mainitut edellytykset. Ellei henkilöä hyväksytä jäseneksi, on 

maksettu liittymis- ja jäsenmaksu palautettava viipymättä. 

10 § Eronneeksi katsominen 

Kun varsinainen jäsen on suorittanut kauppatieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai 

hänen opinto-oikeutensa päättyy, hänen on ilmaistava tahtonsa jatkaa jäsenyyttää 

alumnijäsenenä maksamalla liittymismaksu. Jollei liittymismaksua ole suoritettu kolmen (3) 

kuukauden kuluessa tutkinnon suorittamisesta, varsinainen jäsen katsotaan eronneeksi 

yhdistyksestä. 

Varsinainen jäsen, alumnijäsen ja kannattajajäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole 

maksanut jäsenmaksuaan kolmen (3) kuukauden kuluessa erääntymisestä. 

11 § Eroaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen 

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 

pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan ilmoituksesta lukien. 

12 § Erottaminen 

Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, alumnijäsenen tai kannattajajäsenen, jos hän: 

 on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 

yhdistystä; 

 on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta; 

 on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä 

sitoutunut; 

 on huomattavasti vaikeuttanut muiden jäsenten toimintaa; 

 ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

13 § Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä, alumnijäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja 

vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous 

hallituksen esityksestä. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

Päätöksenteko ja hallinto 

14 § Päätöksenteko ja hallinto 

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät sekä asioita hoitavat jäsenet ja hallitus yhdistyslain sekä 

näiden sääntöjen mukaisesti. 

Yhdistyksellä voi olla hallituksen erikseen nimeämiä toimihenkilöitä. Yhdistyksen 

toimihenkilöiden tehtävät ja toimet, oikeudet ja velvollisuudet sekä määräykset 

toimihenkilöiden valitsemisesta ja vapauttamisesta annetaan toimihenkilöohjesäännössä. 



Yhdistyksessä voi toimia erilaisia toimikuntia. 

Kokouksen osanottaja, joka ei noudata järjestystä erilaisissa kokouksissa eikä huomautuksista 

ota ojentuakseen, poistukoon kokouksesta puheenjohtajan kehotuksesta. 

15 § Jäsenten päätösvalta 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet yhdistyksen kokouksessa. 

Hallitus 

16 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. 

17 § Kokoonpano ja valinta 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-12 muuta 

varsinaista jäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 

tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kukin paikka 

kerrallaan noudattaen normaalia enemmistövaalitapaa. Puheenjohtajan valinnan jälkeen 

päätetään valittavien hallituksen jäsenten lukumäärä ja vastuualueet vastavalitun 

puheenjohtajan esityksestä. 

Jokaisen valitun tulee saada ehdoton enemmistö tullakseen valituksi. Jos useammasta 

ehdokkaasta kukaan ei saa ensimmäisellä kierroksella ehdotonta enemmistöä, valitaan kaksi 

eniten ääniä saanutta ehdokasta toiselle äänestyskierrokselle. 

18 § Toimikausi 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus jatkaa kuitenkin toimintaansa siihen asti, 

kunnes sen seuraaja on valittu. 

19 § Kelpoisuus 

Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen äänioikeutettu varsinainen jäsen. 

Hallituksen jäsenenä ei voi olla yhdistyksen tai sen määräysvallassa olevan yhtiön 

toimitusjohtaja tai työntekijä, joka on johtavasssa asemassa tai tulosvastuullinen. Myöskään 

yhdistyksen toiminnanjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen. 

Milloin hallituksen jäsen menettää kelpoisuutensa kesken toimikauden tai vapautetaan 

tehtävästään, valitsee yhdistyksen kokous uuden jäsenen vapautetun tilalle. Valinta on tehtävä 

samassa kokouksessa kuin vapautuskin. 

20 § Hallituksen tehtävät 



Hallituksen tehtävänä on: 

 huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita lain ja näiden sääntöjen sekä jäsenten 

päätösten mukaisesti; 

 edustaa yhdistystä; 

 huolehtia yhdistyksen hallinnosta, talouden- ja omaisuudenhoidosta, talousarvion 

toteutumisesta sekä valvoa sen etuja ja voimassaolevien sääntöjen ja määräysten 

noudattamista; 

 kehittää yhdistyksen toimintaa; 

 valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat, ellei niistä ole toisin määrätty; 

 toimeenpanna omalta osaltaan yhdistyksen kokouksen päätökset; 

 valita ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt; 

 laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma ja -kertomus; 

 laatia yhdistyksen talousarvio ja tilinpäätös; 

 päättää varsinaiseksi jäseneksi, alumnijäseneksi ja kannattajajäseneksi 

hyväksymisestä sekä näiden erottamisesta yhdistyksestä; 

 päättää kunnianauhan saaneen henkilön kunniajäseneksi hyväksymisestä; 

 päättää tilapäisten valiokuntien ja työryhmien perustamisesta ja lakkauttamisesta; 

 kouluttaa seuraava hallitus perusteellisesti tehtäväänsä; 

 päättää tarvittaessa muista asioista, joita ei ole määrätty yhdistyksen kokouksen 

päätettäväksi. 

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. 

Jos päätös koskee yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavaa omaisuutta, päättää asiasta 

yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. 

Hallitus voi päätöksellään siirtää toimivaltaansa kuuluvan yhdistykselle erityisen tärkeäksi 

katsomansa asian yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. 

21 § Hallituksen päätöksenteko 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta kuitenkin vähintään yhden kerran kuukaudessa 

lukukausien aikana tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä 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. 

Yhdistyksen kokoukset 

22 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään 

marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. 



Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisikymmentä (50) yhdistyksen äänioikeutetuista 

jäsenistä tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 

erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen 

(30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen 

jäsenelle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Alumnijäsenellä, 

kunniajäsenellä ja kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

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. 

23 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta 

ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen internet-sivuilla sekä joko 

yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen omassa 

tiedotuslehdessä tai sähköpostitse. 

Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä 

mainittuja tai niihin verrattavia asioita, kuten: 

1. yhdistyksen sääntöjen muuttamista; 

2. kiinteistön luovuttamista tai kiinnittämistä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta 

huomattavan muun omaisuuden luovuttamista; 

3. hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemista tai erottamista; 

4. tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä; 

5. jäsenmaksun määräämistä tai 

6. yhdistyksen purkamista. 

24 § Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 

2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

3. valitaan huomionosoitustoimikunta 

4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 

suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 

2. valitaan hallituksen puheenjohtaja 

3. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja vastuualueista 

4. valitaan hallituksen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet 

5. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 



6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen tuotava asia kirjallisesti hallituksen valmisteltavaksi viimeistään 

kuukausi ennen kokousta. 

Talous 

25 § Yhdistyksen talous 

Yhdistyksen pitkän tähtäimen taloussuunnittelusta, vuosittaisen talousarvion laadinnasta, 

tilikauden aikaisesta kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta sekä omaisuuden 

hoidosta määrätään taloudenhoidon ohjesäännössä, jonka yhdistyksen kokous vahvistaa. 

Yhdistyksen talouden- ja omaisuudenhoidosta sekä talousarvion toteuttamisesta vastaa 

hallitus siten kuin yhdistyksen säännöissä ja taloudenhoidon ohjesäännössä on määrätty. 

26 § Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

27 § Rahastot 

Yhdistyksellä voi olla pysyviä erillisrahastoja. Niiden perustamisesta ja lakkauttamisesta 

päättää yhdistyksen kokous 2/3 määräenemmistöllä annetuista äänistä. 

Rahastojen tarkoitus määritellään taloudenhoidon ohjesäännössä. 

28 § Tilintarkastajat 

Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan syyskokouksessa yksi tai kaksi 

tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 

29 § Tilinpäätös ja tilintarkastus 

Yhdistyksen hallitus huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 

tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa 

kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

Hallituksen on toimitettava tilintarkastuskertomus sekä sen sisältämien huomautusten 

johdosta hankitut selvitykset kevätkokouksessa käsiteltäviksi. 

Muut määräykset 

30 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai 

rahastonhoitaja ja muu hallituksen erikseen oikeuttama yhdistyksen toimihenkilö, aina kaksi 



yhdessä, kuitenkin siten että ainoastaan toinen allekirjoittajista voi olla yhdistyksen 

toimihenkilö. 

31 § Yhdistykset 

Yhdistyksen toiminnan piiriin voidaan perustaa ja hyväksyä hallituksen päätöksellä 

yhdistyksiä tai muita yhteisöjä. Yhdistykset ja yhteisöt eivät ole yhdistyksen jäseniä. 

32 § Toimikunnat 

Yhdistyksellä voi olla pysyviä toimikuntia ja valiokuntia sekä tilapäisiä työryhmiä, joiden 

perustamisesta, toimintatavoista, tehtävistä ja lakkauttamisesta päättää hallitus. 

33 § Vuosijuhla 

Yhdistyksen vuosijuhlaa vietetään lokakuun 25. päivänä tai sitä edeltävänä perjantaina. 

34 § Juhlat 

Yhdistyksen kiinteistöjen juhlaliputuksesta ja -valaistuksesta sekä erityisistä toimista 

kunnioituksen, ilon, surun tai muun vastaavan mielenilmauksen osoittamiseksi päättää 

yhdistyksen hallitus. 

35 § Liput ja merkit 

Yhdistyksen tunnuksina käytetään lippua, lakkia, nauhoja ja merkkejä, joista määrätään 

lippu-, nauha- ja merkkiohjesäännössä. 

36 § Säännöt ja ohjesäännöt 

Näiden sääntöjen ohella on noudatettava yhdistyslakia. Lisäksi on noudatettava yhdistyksen 

ohjesääntöjä ja työjärjestyksiä, joiden säätämisestä ja muuttamisesta päätetään yhdistyksen 

kokouksessa. 

37 § Sääntöjen muuttaminen 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä lisäyksiä ja muutoksia yhdistyksen kokouksen päätöksin, 

joiden ollakseen päteviä tulee olla tehty kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon 

välein pidetyssä kokouksessa, kummassakin vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 

annetuista äänistä. 

38 § Yhdistyksen purkaminen 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksissa, joiden ollakseen 

päteviä tulee olla tehty kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon välein pidetyssä 

kokouksessa, kummassakin vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista 

äänistä. 



Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat yhdistyksen toimintaa tai perinteitä 

jatkavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle näiden sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen 

käytettäväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

Jos kyseistä yhteisöä ei ole olemassa perustetaan varoilla säätiö käytettäväksi kauppatieteiden 

opiskelijoiden pyrkimysten edistämiseen näiden sääntöjen mukaisesti. 

39 § Saavutetut jäsenoikeudet 

Aikaisempien sääntöjen mukaisten jäsenten jäsenoikeudet säilyvät. 

 


