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Prosessiteekkarit ry:n säännöt

2

I Yleistä
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3 1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
4 Yhdistyksen nimi on Prosessiteekkarit ja sen kotipaikka on Espoo. Yhdistyksen pöytäkirja- ja
5 ilmoituskieli on suomi. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä
6 Association of Process Engineering Students.
7 2 § Yhdistyksen tarkoitus on
8

• yhdistää Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita

9
10

• edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan Kemian tekniikan korkeakoulussa liittyviä pyrkimyksiä

11

• ajaa jäsentensä etuja yliopiston piirissä

12
13

• herättää ja ylläpitää jäsentensä mielenkiintoa ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin

14

• tutustuttaa uudet jäsenensä koulutusalaansa

15

• kannustaa jäseniään luovaan ja teekkarihenkiseen toimintaan

16 3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
17

• järjestää kokouksia, juhlia ja opintoretkiä sekä muita yhdessäolotilaisuuksia

18
19

• järjestää opintoihin, korkeakouluun, yliopistoon, korkeakoulupoliittisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin liittyviä opinto- ja tiedotustilaisuuksia

20

• tutustuttaa jäseniään ylioppilaskunta- ja yhdistystoimintaan

21
22

• pitää yhteyttä Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan (AYY), Aalto-yliopistoon ja Aaltoyliopiston Kemian tekniikan korkeakouluun

23

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

24

• järjestää illanviettoja, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia

25

• kerätä jäsenmaksuja

26
27

• omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
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II Jäsenet

29 4 § Jäseneksi liittyminen ja äänioikeus
30
31
32
33
34

Jäseneksi haluavan tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti hallitukselle, joka hyväksyy jäsenet.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsen. Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö tai
oikeustoimikelpoinen yhteisö. Vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

35 5 § Kunniajäsenyys
36
37
38
39
40
41

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous vähintään kahden kolmasosan ( 32 ) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt yhdistyksen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus tai vähintään kolmekymmentäseitsemän (37)
yhdistyksen varsinaista jäsentä. Yhdistyksellä voi samanaikaisesti olla korkeintaan kymmenen (10) kunniajäsentä. Kunniajäsenyys on elinikäinen.

42 6 § Jäsenmaksu
43
44
45
46
47

Jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu kerran vuodessa. Jäsenmaksu on voimassa kaksi lukukautta. Jäsenmaksun suuruus päätetään syyskokouksessa erikseen varsinaisille ja ulkojäsenille,
paitsi kannatusjäsenten osalta, joiden jäsenmaksun suuruuden päättää hallitus erikseen kannatusjäseninä oleville henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille. Hallitus voi katsoa eronneeksi
jäsenet, jotka ovat laiminlyöneet jäsenmaksunsa yli kahden kuukauden ajan.

48 7 § Yhdistyksestä erottaminen
49
50
51
52
53
54
55

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenyysehtoja tai on aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle tai muille jäsenille. Jäsenen erottamista lievempänä rangaistuksena hallitus voi evätä
jäsenen oikeuden osallistua yhdistyksen toimintaan, lukuun ottamatta yhdistyksen kokouksia. Erotettavalla on oikeus tulla kuulluksi ennen päätöstä. Erotettu voi pyytää, että asia
käsitellään uudelleen yhdistyksen kokouksessa. Pyyntö pitää tehdä hallitukselle kuukauden
kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksi saamisesta ja hallituksen pitää järjestää yhdistyksen
kokous kahden viikon kuluessa.

56

III Kokoukset

57 8 § Yhdistyksen kokoukset
58 Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen
59 kokoukset kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen verkkosivuilla ja jäsenistön
60 kattavalla sähköpostilistalla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
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61 9 § Yhdistyksen kevätkokous
62
63
64
65
66

Yhdistyksen kevätkokous järjestetään helmi-maaliskuussa. Kokouksessa käsitellään ainakin
seuraavat asiat: hyväksytään talousarvio kuluvalle tilikaudelle, edellisen vuoden toimintakertomuksen vahvistaminen, tarkentava toimintasuunnitelma, toiminnantarkastajien kertomuksen esittäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päätös vastuuvapauden myöntämisestä
niille, jotka ovat hoitaneet yhdistyksen hallintoa.

67 10 § Yhdistyksen syyskokous
68
69
70
71
72

Yhdistyksen syyskokous järjestetään marras-joulukuussa. Kokouksessa käsitellään ainakin
seuraavat asiat: hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle, päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
seuraavalle tilikaudelle, valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle

73 11 § Päätösten tekeminen kokouksissa
74 Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä,
75 ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee kokouksen pu76 heenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
77 12 § Asian tuominen käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa
78 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen käsiteltäväksi, on hänen
79 ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta, jotta asia
80 voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
81 13 § Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset
82 Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai
1
83 hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa ( 10
) tai vähintään
84 kolmekymmentäseitsemän (37) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.
85

IV Hallitus ja talous

86 14 § Hallitus
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kaksitoista (12)
muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä, kun tämä on estynyt tai esteellinen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan
tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus voi kokoustaa myös
etänä käyttäen määrittämiään viestintäsovelluksia. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
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96 15 § Hallituksen osallistuminen Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asettamiin yh97 teistyöelimiin.
98 Hallitus osallistuu harkintansa mukaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asettamien yhteis99 työelimien toimintaan.
100 16 § Yhdistyksen nimenkirjoitus
101 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi
102 heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi määrätä yhdistyksen
103 varsinaisen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.
104 17 § Toiminnantarkastajat
105 Toiminnantarkastajiksi valitaan kaksi hallituksesta riippumatonta henkilöä ja yksi varahen106 kilö.
107 18 § Tili- ja toimikaudet
108 Yhdistyksen tilikausi sekä hallituksen ja toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
109

V Muuta

110 19 § Yhdistyksen tunnukset
111 Yhdistyksen tunnuksia voidaan muuttaa vain yhdistyksen kokouksessa.
112 20 § Ohjesäännöt
113 Yhdistyksellä voi olla toimintaa ohjaavia ohjesääntöjä. Uuden ohjesäännön hyväksymiseen
114 ja ohjesäännön muuttamiseen vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan ( 43 ) enemmistö anne115 tuista äänistä yhdistyksen kokouksessa.
116 21 § Uudet ohjesäännöt ja ohjesääntöjen muuttaminen
117
118
119
120

Esityksen uudeksi ohjesäännöksi tai ohjesäännön muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hal1
) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä tai vähintään kollitus, vähintään yksi kymmenesosa ( 10
mekymmentäseitsemän (37) yhdistyksen varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Esitys
on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

121 22 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
122
123
124
125
126
127

Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa ja enintään kolme kuukautta.
Päätökseen vaaditaan molemmissa kokouksissa vähintään kolmen neljänneksen ( 43 ) enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat siirtyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen.

