SÄÄNNÖT
Hyväksytty yleiskokouksessa 23.09.2009.
Nimi ja kotipaikka
1§

Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen tieteentekijät (ITTE) ry ja sen kotipaikka on
Joensuun kaupunki.

Tarkoitus ja toiminnan laatu
2§

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä oikeudellisia, sosiaalisia ja palkkauksellisia etuja, tukea heidän edistymispyrkimyksiään tieteen harjoittajina sekä toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä.
Tässä tarkoituksessa yhdistys
1. valvoo jäsenistöään koskevien työ- ja virkaehtosopimusten toteutumista
2. järjestää kokouksia, neuvottelu-, tiedotus- ja esitelmätilaisuuksia
3. harjoittaa valistus- ja julkaisutoimintaa
4. antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja aloitteita sekä käy neuvotteluja ja
5. ylläpitää tarpeelliseksi katsottuja yhteyksiä korkeakoulujen eri elimiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä
ja arvopapereita, toimeenpanna arpajaisia, keräyksiä ja maksullisia tilaisuuksia
sekä harjoittaa pienimuotoista kioskikauppaa.
Yhdistys voi poikkeustapauksissa antaa apurahoja ja stipendejä jäsenilleen.
Yhdistys voi liittyä jäseneksi sellaisiin keskusjärjestöihin, jotka toimivat tässä
pykälässä määriteltyjen yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Jäsenyys
3§

Yhdistykseen voivat liittyä varsinaisiksi jäseniksi Itä-Suomen yliopiston opettajat ja tutkijat sekä muut opetus-, tutkimus-, hallinto- tai näitä tukevissa tehtävissä
Itä-Suomen alueella toimivat henkilöt sekä muut, jotka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§

Hakemus yhdistyksen jäseneksi on tehtävä yhdistyksen hallitukselle. Hallitus
ottaa ja erottaa jäsenet.

5§

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on maksettava yhdistyksen kokouksen päättämä
jäsenmaksu. Jäsenmaksu on jäsenten palkoista perittävä %-perusteinen maksu tai
yksikkömaksu. Apurahatutkijoiden, äitiys-, isyys-, ja vanhempainlomalla tai hoitovapaalla olevien tai muiden vastaavista syistä palkattomalla virkavapaalla olevien ja työttömien sekä asevelvollisten on maksettava yhdistyksen kokouksen
päättämä jäsenmaksu, joka voi olla erisuuruinen kuin yhdistyksen työssä olevilla
jäsenillä.

6§

Kun jäsen on päättänyt erota yhdistyksen jäsenyydestä, hänen tulee ilmoittaa
päätöksestään kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittaa eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen
kolmen kuukauden ajan ilman pätevää syytä.

Toimielimet
7§

Yhdistyksen kokous on yhdistyksen päättävä elin. Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin.

Yhdistyksen kokoukset
8§

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous viimeistään maaliskuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Ylimääräisiä
kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään
kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sen koollekutsumista hallitukselta kirjallisesti vaatii, määrätyn asian käsittelemistä varten.
Yhdistyksen kokouksista toinen pidetään Joensuun ja toinen Kuopion päätoimintaalueella. Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset voidaan pitää etäläsnäoloa
hyödyntäen hallituksen kokouskutsussa määrittämissä paikoissa.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään viisi päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenille kirjallisesti. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänestys on avoin,
jollei suljettua äänestystä pyydetä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö paitsi 18 § mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan ääni, suljetuissa äänestyksissä ja vaaleissa arpa.

9§

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta
2. vahvistetaan tilinpäätös, käsitellään tilintarkastajien lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä
3. päätetään muista kokouskutsussa mainituista ja hallituksen esittämistä
asioista.
10 §

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
2. ahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus ja kantotapa sekä
talousarvio
3. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet
4. valitaan liittokokousedustajat ja näiden varahenkilöt Tieteentekijöiden
liiton liittokokouksiin seuraavaksi vuodeksi
5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavan
vuoden tilejä tarkastamaan sekä
6. päätetään muista kokouskutsussa mainituista ja hallituksen esittämistä
asioista.

11 §

Yhdistyksen edustajat eri järjestöjen luottamustehtäviin valitaan yhdistyksen kokouksissa.

12 §

Yhdistyksen kokouksessa voidaan määrätä ylimääräinen jäsenmaksu, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Hallitus
13 §

Hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin sekä ottaa muut tarvitsemansa toimihenkilöt.
Yhdistyksen hallitus valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenistä vähintään 3 on valittava Joensuun ja vähintään 3 Kuopion
kampukselta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme hallituksen muista jäsenistä. Kokouskutsu hallituksen kokouksiin lähetetään myös varajäsenille, joilla on kokouksissa
länsäolo- ja puheoikeus. Hallitus voi kokoontua myös etäläsnäoloa hyödyntäen.
Hallituksen kokouksissa on jokaisella yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi suljetuissa äänestyksissä ja vaaleissa arpa.

14 §

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on

1. edustaa yhdistystä,
2. huolehtia yhdistyksen taloudesta ja toiminnasta,
3. huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta,
4. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi esitettävät asiat sekä
5. valita yhdistyksen edustajat erilaisiin toimielimiin ja muihin luottamustehtäviin.
15 §

Hallitus voi toimintansa tukemiseksi perustaa jaostoja.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
16 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen
kulloinkin erikseen määräämät henkilöt aina kaksi yhdessä.
Pankkitilejä käyttämään hallitus voi määrätä rahastonhoitajan, jolla on silloin
oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi yksin.

Tilit ja tilintarkastus
17 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilitys yhdistyksen taloudesta on esitettävä tilintarkastajille, joiden on annettava siitä lausunto hallitukselle viimeistään
2 viikkoa ennen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
18 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdessä ja yhdistyksen purkamisesta kahdessa vähintään 30 vuorokauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Päätös on kummassakin tapauksessa tehtävä kolmen neljäsosan
enemmistöllä annetuista äänistä.

19 §

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi sen varoista muodostetaan ITTEN stipendirahasto, jonka varoista myönnetään tutkimusstipendejä ja
matka-avustuksia yliopiston tutkijoille ja opettajille sekä muille opetus- tutkimus-, hallinto tai näitä tukevissa tehtävissä työskenteleville, jotka toimivat ItäSuomen alueella tai varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan kokouksen päätöksen mukaisesti.

