
TURUN YLIOPISTON TIETEENTEKIJÄT ry 

 

Säännöt 

 

 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston tieteentekijät ry ja kotipaikka Turun kaupunki. 

 

2 § 

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsenistönsä etuja erityisesti Turun yliopiston 

opetus- ja tutkimustehtävissä sekä muissa asiantuntijatehtävissä toimivien 

palkkauksellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja; huolehtia heidän asemastaan yliopiston 

piirissä; edistää tieteellisen työn mahdollisuuksia heidän kohdallaan; ottaa osaa 

korkeakoululaitoksen kehittämiseen sekä toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenistölleen kokouksia, esitelmä- ja 

keskustelutilaisuuksia, laatii selvityksiä, tekee aloitteita, antaa lausuntoja, harjoittaa 

valistus- ja suhdetoimintaa sekä pitää yhteyttä työnantajatahoon sekä muihin järjestöihin 

ja yhdistyksiin.  

 

3 § 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa hakemuksesta Turun yliopistossa tai vastaavassa 

tieteellisessä laitoksessa opetus- ja tutkimustehtävissä tai muissa asiantuntijatehtävissä 

toimiva henkilö. 



Opiskelijajäseneksi voidaan ottaa Turun yliopiston opiskelija, jonka tarkoituksena on 

suuntautua tieteelliselle uralle. Opiskelijajäsenillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta 

yhdistyksen kokouksissa. 

 

Yhdistyksen jäsenet ottaa ja erottaa yhdistyksen hallitus. 

 

4 § 

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kantaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksujensa maksamisen. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja 

testamenttilahjoituksia sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjä, harjoittaa julkaisutoimintaa 

sekä toimeenpanna arpajaisia, keräyksiä ja maksullisia tilaisuuksia.  

 

5 § 

Yhdistyksen hallitus edustaa yhdistystä, huolehtii sen toiminnasta, taloudesta ja 

yhdistyksen kokouksen tekemien päätösten toimeenpanosta, valmistelee kokouksissa 

käsiteltävät asiat ja huolehtii kokousten järjestämisestä. 

 

Hallituksella on oikeus jakaa palkintoja tai apurahoja yhdistyksen jäsenille, mikäli tähän 

tarkoitukseen on saatu varoja käytettäväksi. Hallitus voi harkintansa mukaan ottaa 

toimihenkilöitä ja maksaa heille palkkiota sen mukaan kuin talousarviossa on tähän 

osoitettu varoja. 

 

Hallituksessa on 10 varsinaista jäsentä. Kullakin varsinaisella jäsenellä on 

henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet valitaan siten, että Turun yliopiston 



jokaisesta tiedekunnasta ja Turun Kauppakorkeakoulusta on kustakin yksi varsinainen tai 

varajäsen. Muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan yhdistyksen varsinaisista 

jäsenistä. 

 

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan toimintavuodeksi kerrallaan. 

 

Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan. 

Hallitus valitsee hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan, 

sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallitus on 

päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä 

muuta hallituksen jäsentä.  Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai, tämän ollessa 

estyneenä, varapuheenjohtajan toimeksiannosta sihteeri. 

 

Hallituksen kokouksessa jokaisella on yksi ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan 

ääni ratkaisee. Kun varsinainen jäsen on paikalla, hänen henkilökohtaisella 

varajäsenellään on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.   

 

6 § 

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on esitettävä viimeistään 

maaliskuun loppuun mennessä toiminnantarkastajille, joiden on annettava siitä 

lausuntonsa kevätkokoukselle.  

7 § 

Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran kevät- ja kerran syyslukukaudella 

sekä ylimääräiseen kokoukseen silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 

viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun vähintään 10 jäsentä sitä hallitukselta 

kirjallisesti vaatii. 

 



Kokouskutsu on lähetettävä vähintään viikkoa ennen yhdistyksen jäsenille.  

 

Yhdistyksen kokouksissa käsitellään myös ne asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat 

ilmoittaneet kirjallisesti hallitukselle vähintään viisi päivää ennen kokousta. 

 

8 § 

Vuosikokous, joka samalla on yhdistyksen syyskokous, kokoontuu marras- joulukuussa ja 

siinä käsitellään seuraavat asiat: 

1. Hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä päätetään jäsenmaksujen 

suuruudesta. 

2. Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet alkavaksi toimintavuodeksi sekä 

varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja. 

3. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa. 

4. Käsitellään mahdolliset muut asiat. 

 

Kevätkokous pidetään huhti- toukokuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 

1. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus. 

2. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.  

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 

4. Käsitellään muuta mahdolliset asiat. 

 

9 § 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.  

 

 



10 § 

Kokouksissa asiat samoin kuin vaalit ratkaistaan useampien ehdotusten kesken avoimella 

äänestyksellä, jollei joku jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. 

 

11 § 

Päätöstä näiden sääntöjen muuttamisesta tai niihin tehtävästä lisäyksestä taikka 

yhdistyksen purkamisesta pitää, jotta päätös tulisi voimaan, kannattaa yhdistyksen 

kokouksessa vähintään ¾ annetuista äänistä tai kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, 

jotka on pidetty vähintään kahden viikon väliajoin, kumpaisessakin vähintään ½ kaikista 

annetuista äänistä. 

 

12 § 

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä Turun Yliopistosäätiön hyväksi. 

 

 

 

 


