
1 § Nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat - Skripti ry, josta voidaan käyttää 
lyhennettä Skripti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu. 
 
 
2 § Tarkoitus 
 
Yhdistyksen tarkoitus on tuoda yhteen Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen 
opiskelijoita ja edistää heidän tavoitteita ja pyrkimyksiä opiskelun, ammatillisen kokemuksen, 
työllistymisen ja vapaa-ajan vieton osalta. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on valvoa 
jäsentensä etuja. 
 
 
3 § Toimintamuodot 
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys on yhteydessä muihin yhdistyksiin, yrityksiin ja 
yliopiston hallintoelimiin. Yhdistys järjestää erilaisia informaatio-, luento-, ja 
keskustelutilaisuuksia sekä vapaa-ajan tapahtumia. Yhdistys pyrkii tukemaan jäsentensä 
opintoja ja vapaa-ajan toimintaa. Yhdistys pyrkii osallistumaan opetuksen kehittämiseen 
tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 
vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla 
rahankeräyksiä ja arpajaisia, hankkia, myydä ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista 
irtainta että kiinteää omaisuutta tai harjoittaa välittömästi yhdistyksen tarkoituksen 
toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoisena pidettävää ansiotoimintaa.  
 
 
4 § Kieli 
 
Yhdistyksen kieli on suomen kieli. Pöytäkirjat laaditaan suomeksi. 
 
 
5 § Puolueettomuus 
 
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 
 
 
6 § Toiminta- ja tilikausi 
 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Rahastonhoitaja esittää tilit, kirjalliset 
selonteot varojen käytöstä ja taloudellisesta asemasta hallitukselle tilikautta seuraavan 
tammikuun 10. päivään mennessä. Tilipäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen 
kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle 
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. 
 



 
7 § Jäsenet 
 
Yhdistyksen jäseniä ovat 

1. Varsinaiset jäsenet: Varsinaisia jäseniä voivat olla henkilöt, jotka opiskelevat 
Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella läsnä tai poissaolevana, pää- tai 
sivuaineena tietojenkäsittelytiedettä. 

2. Kannatusjäsenet: Kannatusjäseniä voivat olla henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita 
yhdistyksen toiminnasta ja haluavat kannattaa yhdistyksen toimintaa. 

3. Kunniajäsenet: Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on merkittävästi 
edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kuka tahansa jäsen voi tehdä hallitukselle kirjallisen 
esityksen uudesta kunniajäsenestä. Yhdistyksen kokous hyväksyy esityksen jos 
yksinkertainen enemmistö läsnäolijoista kannattaa esitystä. 

4. Yhteisöjäsenet: Yhteisöjäsen voi olla oikeuskelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut 
yhdistyksen toiminnasta ja haluavat kannattaa yhdistyksen toimintaa. 

 
Varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja yhteisöjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen 
hallitus. Jäsenyys astuu voimaan hallituksen päätöksen jälkeen. 
 
 
8 § Jäsenmaksut 
 
Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 
suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. 
Yhteisöjäsenten liittymismaksuista ja jäsenmaksuista päättää yhdistyksen hallitus 
tapauskohtaisesti. 
 
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 
 
 
9 § Jäsenen oikeudet 
 
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin kokouksiin ja muihin 
yleisiin tilaisuuksiin. Jäsenellä on myös oikeus käyttää yhdistyksen tarjoamia materiaaleja ja 
tiloja. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus. Yhdistyksen 
järjestämissä kokouksissa kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä on 
äänioikeus ja yksi ääni. Muilla jäsenryhmillä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen jäsen ei 
myöskään voi äänestää valtakirjalla. 
 
 
10 § Jäsenen velvollisuudet 
 
Jäsenillä on velvollisuus ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle yhdistyslain määräämät tiedot 
aina muutosten yhteydessä. 
 
 



11 § Eroaminen 
 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai 
ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan 
eronneeksi eroilmoituksen tekemisestä lähtien. Yhdistyksen kokous voi kolmen neljäsosan 
enemmistöllä erottaa määräaikaisesti tai pysyvästi jäsenen, joka on toiminnallaan 
merkittävästi haitannut yhdistyksen toimintaa. 
 
 
12 § Hallitus 
 
Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja minimissään viisi (5) , mutta enintään viisitoista 
(15) varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan enintään viisi (5) varajäsentä. Hallitus valitsee 
järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan muut tarpeelliseksi pidetyt toimihenkilöt. 
Hallituksen varsinaisten jäsenten ollessa estyneinä varajäsenet toimivat heidän sijastaan. 
Kaikkien hallituksessa olevien jäsenten täytyy olla äänioikeutettuja. 
 
 
13 § Hallituksen tehtävät 
 
Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä ja ylläpitää jäsenluetteloa. Hallitus vastaa 
yhdistyksen rahavarojen ja omaisuudesta. Lisäksi hallituksen vastuulla on valmistella ja 
kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, huolehtia kokousten päätösten toimeenpanosta ja 
hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksen sääntöjen, toimintasuunnitelman ja lain mukaisesti. 
Hallitus laatii myös yhdistyksen vuosikertomuksen, tilipäätöksen, seuraavan toimintakauden 
toimintasuunnitelman ja talousarvion. 
 
 
14 § Hallituksen koolle kutsuminen 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat asiaa aiheelliseksi. Hallitus päättää koollekutsumistavasta 
järjestäytymiskokouksessaan.  
 
 
15 § Hallituksen kokouksen päätösvaltaisuus 
 
Hallituksen kokous on päätösvaltainen jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä ja kokouksesta on tiedotettu hallituksen 
jäsenille vähintään kolmea (3) vuorokautta ennen kokousta tai mikäli kolme neljäsosaa (¾) 
hallituksen varsinaisista jäsenistä on ilmaissut suostumuksensa kokouksen järjestämisestä 
aikaisemmin. 
 
 
16 § Asian käsittely hallituksen kokouksessa 
 



Hallituksen jäsen voi pyytää hallituksen puheenjohtajalta asian ottamista käsittelyyn 
suullisena tai kirjallisena pyyntönä puheenjohtajalle vähintään yhtä (1) päivää ennen 
yhdistyksen kokousta. Esityslistan ulkopuolella oleva asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos 
vähintään enemmistö kokouksen läsnäolijoista kannattaa asian käsittelyä. 
 
Kokousta johtaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään hallituksessa 
yksinkertaisella enemmistöllä avoimella äänestyksellä. Äänten mennessä tasan kokouksen 
puheenjohtajan ääni ratkaisee.  
 
 
17 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, sekä rahastonhoitaja 
yksinään. Varapuheenjohtaja ja sihteeri voivat kirjoittaa yhdistyksen nimen yhdessä. 
Hallituksen kokous voi lisäksi määrätä hallituksen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen 
yksinään. 
 
 
18 § Kevätkokous 
 
Tammi- maaliskuussa pidetään kevätkokous, jonka tehtävänä on 

● esittää edellisen toimikauden tilipäätös, toimintakertomus, sekä toiminnantarkastajien 
lausunto 

● päättää tilipäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili ja 
vastuuvelvollisille 

● Käsitellä muut kokouksessa esitetyt asiat. 
 
 
19 § Syyskokous 
 
Loka- marraskuussa pidetään syyskokous, jonka tehtävänä on 

● muodostaa seuraavalle toimintakaudelle hallitus 12 § mukaisesti 
● päättää mitä toimihenkilöitä hallitus vähintään tarvitsee 
● päättää toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan 
● käsitellä ja vahvistaa seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma 
● päättää jäsenmaksukaudet ja jäsenmaksujen suuruudet 
● käsitellä ja vahvistaa seuraavan toimintakauden talousarvio 
● päättää hallitusten jäsenten palkkiot 
● käsitellä muut kokouksessa esitetyt asiat. 

 
 
20 § Ylimääräiset kokoukset 
 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään, jos vähintään kymmenesosa (1/10) tai 
viisitoista (15) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta vaatii. 



Ylimääräinen kokous voidaan myös järjestää mikäli yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen 
kokous pitää asiaa aiheellisena. 
 
 
21 § Yhdistyksen koolle kutsuminen 
 
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle. Tämä tapahtuu yhdistyksen kokouksen 
päättämällä tavalla. 
 
 
22 § Yhdistyksen kokouksen päätösvaltaisuus 
 
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja 
hallitus on tiedottanut yhdistyksen kokouksesta vähintään kolmea viikkoa aiemmin. 
 
 
23 § Asian käsittely yhdistyksen kokouksessa 
 
Yhdistyksen jäsen voi pyytää hallitukselta asian ottamista käsittelyyn kirjallisena pyyntönä 
hallitukselle vähintään kahta (2) päivää ennen yhdistyksen kokousta. Esityslistan 
ulkopuolella oleva asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos vähintään enemmistö kokouksen 
äänioikeutetuista läsnäolijoista kannattaa asian käsittelyä. 
 
Äänestyksessä toimitaan avoimesti, ellei joku yhdistyksen äänioikeutettu jäsen vaadi 
suljettua lippuäänestystä. Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei 
säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa. 
 
 
24 § Sääntöjen muuttaminen 
 
Sääntöjen muuttamista koskeva asia on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään 
kolmen viikon väliajalla pidettävissä yhdistyksen kokouksissa. Ensimmäisessä kokouksessa 
vähintään kahden kolmasosan (⅔) enemmistöllä hyväksytty sääntöehdotus on hyväksyttävä 
jälkimmäisessä kokouksessa muuttumattomana vähintään kahden kolmasosan (⅔) 
enemmistöllä. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. 
 
 
25 § Harrastustoiminta 
 
Yhdistys tukee yhdistyksen tarkoitusten kanssa linjassa olevia harrastuksia. Jäsenet voivat 
perustaa rekisteröimättömän kerhon tai harrastuspiirin, joiden toimintaa yhdistys pyrkii 
tukemaan mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
26 § Vuosipäivä 



 
Yhdistys viettää vuosipäiväänsä 6.11. Yhdistys on perustettu vuonna 2018. 
 
 
27 § Yhdistyksen tunnukset 
 
Yhdistyksen tunnuksen sekä arvo- ja kunniamerkkien muodosta päättää yleiskokous. 
 
Merkkien jakamisesta päättää hallitus. 
 
 
28 § Yhdistyksen purkaminen 
 
Yhdistys voidaan purkaa, jos kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajalla pidetyssä 
laillisessa yhdistyksen kokouksessa purkamista kannatetaan vähintään kolmen neljäsosan 
(¾) enemmistöllä. Yhdistyksen purkamisen esityksestä on mainittava kokouskutsussa. 
Yhdistyksen jäljelle jäävien varojen käytöstä sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen 
edistämiseen vastaa purkava kokous ja yhdistyksen hallitus. 
 

 

 


