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1 §
Yhdistyksen nimi on Yhdistyneet 
kieltenlukijat ja sen kotipaikka on 
Jyväskylä.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on Jyväskylän 
yliopiston kielten laitoksen opiskelijoiden 
etujen ajaminen ja vapaa-ajan toiminnan 
järjestäminen sekä toimia 
keskusjärjestönä Jyväskylän yliopiston 
kielten laitoksen oppiaineiden 
ainejärjestöille.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
voi järjestää kokouksia, 
liikuntatapahtumia, illanviettoja ja muita 
tapahtumia sekä tukea taloudellisesti 
Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen 
oppiaineiden ainejärjestöjä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 
ottaa vastaan osoituksia ja lahjoituksia 
sekä järjestää asianmukaisella luvalla 
arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.

3 §
Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voivat liittyä 
kaikki Jyväskylän yliopiston kielten 
laitoksen oppiaineiden ainejärjestöt 
hyväksymällä yhdistyksen säännöt.

4 §
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 
tai sen puheenjohtajalle taikka 
ilmoittamalla erosta yhdistyksen 
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

5 §
Jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon 
kuuluu vuosikokouksessa valitut

• puheenjohtaja
• varapuheenjohtaja

• rahastonhoitaja
• sihteeri
• koulutuspoliittinen vastaava
• tapahtumavastaava.

Näiden lisäksi hallituksessa voi olla muita 
vastuuhenkilöitä tai hallituksen jäseniä.

Hallitukseen tulee kuulua vähintään yksi 
edustaja jokaisesta yhteisöjäsenestä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten 
välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai 
hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat siihen olevan aihetta 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.

7 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen 
puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin 
tai varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi 
yhdessä.

8 §
Yhdistyksen tilikausi on 1.9.-31.8. välinen 
aika.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
hallituksen vuosikertomus on annettava 
toiminnantarkastajille viimeistään kolme 
viikkoa ennen vuosikokousta. 
Toiminnantarkastajien tulee antaa 
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi 
viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 
vuosittain hallituksen määräämänä 
päivänä syyskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun 



yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 
kun jokin yhdistyksen yhteisöjäsenistä sitä 
hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä 
viidentoista vuorokauden kuluessa siitä, 
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 
hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella 
yhteisöjäsenellä on käytettävissään yksi 
ääni.

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.

10 §
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen 
kokoukset koolle vähintään viisi 
vuorokautta ennen kokousta jäsenille 
yhdistyksen sähköpostilistan kautta 
lähetetyllä sähköpostiviestillä.

11 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, 

sihteeri, kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen 
työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, 
vuosikertomus ja 
toiminnanntarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, 
tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja 
ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi 
toiminnantarkastajaa ja 
varatoiminnantarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa 

mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada 
jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä 
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, 
että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun.

12 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta on 
tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös 
yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yksimielisesti. Kokouskutsussa on 
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 
yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään 
yhdistyksen varat yhdistyksen 
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta 
päättävän kokouksen määräämällä 
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 
käytetään sen varat samaan 
tarkoitukseen.
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