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Yhdistyksen säännöt
I Yleistä
1 § Yhdistyksen nimi on OUBS ry ja kotipaikka Espoo.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää sähköisestä mediasta kiinnostuneita
Aaltoyliopiston opiskelijoita ja edistää sähköisen median tuntemusta yliopiston piirissä.
Lisäksi yhdistys tukee aatteellisesti ja toiminnallisesti jäsentensä kiinnostusta
sähköiseen mediaan.
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys dokumentoi videon ja muun sähköisen
median keinoin Aaltoyliopiston ylioppilaskunnan (myöhemmin AYY) piirissä toimivien
yhdistysten ja opiskelijoiden toimintaa, järjestää illanviettoja ja välittää tietoa AYY:n
piirissä toimivien yhdistysten ja opiskelijoiden toiminnasta, sekä tekee yhteistyötä
muiden yhdistysten kanssa.

II Jäsenet ja maksut
4 § Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä AYY:n jäsen, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet, ulkojäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta
yhdistyksen hallitus. Kirjallisesta hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan nimi,
sähköpostiosoite, asuinpaikkakunta ja mahdollinen AYY:n jäsenyys.
Vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Ulko ja
kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus.
5 § Varsinaisilta jäseniltä, ulkojäseniltä ja kannatusjäseniltä peritään yhdistyksen
syyskokouksen kaikille jäsenryhmille erikseen määräämät jäsenmaksut.
Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on laiminlyönyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamisen yli puolen vuoden ajan.
Varsinainen jäsen, joka ei ole enää AYY:n jäsen, eikä siten täytä varsinaisille jäsenille
asetettuja jäsenehtoja, voidaan suostumuksellaan hallituksen päätöksellä siirtää
ulkojäseneksi.
6 § Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
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jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Erotettavalla on oikeus tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa ennen päätöstä. Erotettu
voi pyytää, että asia käsitellään uudelleen yhdistyksen kokouksessa. Pyyntö pitää tehdä
kuukauden kuluessa hallituksen päätöksestä ja asia käsitellään seuraavassa
yhdistyksen kokouksessa.

III Kokoukset
7 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa aikaisemmin
julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla ja IRCkanavalla.
8 § Syyskokouksessa, joka on pidettävä syyslokakuun aikana, vahvistetaan edellisen
toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään, myönnetäänkö
vastuuvapaus niille, jotka ovat hoitaneet yhdistyksen hallintoa edellisenä
toimintakautena. Lisäksi hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään
jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä.
9 § Kevätkokouksessa, joka on pidettävä toukokesäkuun aikana, valitaan
puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi
varatoiminnantarkastajaa

IV Hallitus ja talous
10 § Yhdistyksen asioita hoitaa kevätkokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu
kolmesta viiteen (35) jäsentä. Hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen
toimikausi. Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään kolme sen jäsentä.
11 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, ja voi valita keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.
13 § Toiminnantarkastajiksi valitaan kaksi hallituksesta riippumatonta henkilöä sekä
kaksi toiminnantarkastajaa varalle.
14 § Yhdistyksen toiminta ja tilikausi on 1.7.30.6.
15 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:



ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
harjoittaa julkaisutoimintaa
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vuokrata kalustoaan muille osapuolille
järjestää illanviettoja, arpajaisia, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja koulutustilaisuuksia
sekä muita niihin verrattavia tapahtumia
kerätä jäsenmaksuja

V Muuta
16 § Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta päätetään kahdessa
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa ja
enintään kolme kuukautta. Päätökseen vaaditaan molemmissa kokouksissa vähintään
3/4 enemmistö annetuista äänistä.
17 § Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat annetaan
Aaltoyliopiston ylioppilaskunnalle.
18 § Yhdistyksen sääntöjä täydentää yhdistyksen sisäisiä toimintaohjeita sisältävä
linjapaperi, jonka yhdistyksen kokous hyväksyy hallituksen esittelystä.

