
Tampere Science and Engineering Students’ association ry TaSciEn 

Yhdistyksen säännöt

I. Nimi, kotipaikka ja tarkoitus 
1§ Yhdistyksen nimi on Tampere Science and Engineering Students’ association ry. Yhdistyksen nimen 
epävirallisena lyhennyksenä käytetään nimeä TaSciEn.

2§ Yhdistys on perustettu 4.5.2018.

3§ Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja virallinen kieli suomi.

4§ Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää kansainväliset tutkinto-opiskelijat ja muut teknis- luonnontieteellisistä
aineista kiinnostuneet, valvoa jäsentensä etua ja auttaa kansainvälisiä opiskelijoita sopeutumaan paremmin 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: 

- tehdä yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston kiltojen ja kerhojen, ylioppilaskunnan, ja 
opiskelijapalveluiden sekä suomalaisten yliopistojen ja muiden sidosryhmien kanssa; 

- järjestää erilaista toimintaa, kuten opiskeluun ja työhön liittyviä tapaamisia, vapaa-ajan kokoontumisia, 
ekskursioita ja keskusteluryhmiä; 

- osallistua tutorointiin ja auttaa jäseniään sopeutumaan opiskeluympäristöön suomalaisessa yliopistossa sekä 
elämään Suomessa; 

- pitää yhteyttä entisiin jäseniinsä (alumnit); 

- ja voi tarpeen mukaan ryhtyä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

5§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa välittömästi 
tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvien tuotteiden sekä kannatustuotteiden myyntiä sekä järjestää maksullisia 
tapahtumia ja arpajaisia asianmukaisella luvalla.

II. Jäsenet ja maksut 
6§ Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.

7§ Yhdistyksen hallitus hyväksyy kaikki varsinaiset ja kannatusjäsenet.

8§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen teknillisessä yliopistossa 
tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä 
suorittaa yhdistyksen jäsenmaksun.

9§ Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen oikeushenkilö, joka maksaa yhdistyksen 
kannatusjäsenmaksun.

10§ Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka
on myötävaikuttanut yhdistyksen toimintaan tai muutoin edistänyt sen pyrkimyksiä merkittävästi.

11§ Kunniajäsen voi olla myös yhdistyksen varsinainen jäsen, mikäli hän täyttää 8§:ssä varsinaiselle jäsenelle 
asetetut ehdot.

12§ Kun yhdistyksen jäsen eroaa tai luopuu jäsenyydestään, on tämän maksettava mahdolliset velkansa 
yhdistykselle ja palautettava hallussaan oleva yhdistyksen omaisuus. Jäsenen erotessa ei hänen maksamaansa 
jäsenmaksua hyvitetä.

13§ Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota jäsenyydestään jättämällä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen 
hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle. Jäsen voi ilmoittaa erostaan myös yhdistyksen kokouksessa, jolloin
tämä kirjataan pöytäkirjaan.

14§ Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, 
jonka suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1. kesäkuuta ja 31. 
toukokuuta välisen ajan.

15§ Yhdistyksen kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle lukuvuosittain 
kannatusjäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1. 



kesäkuuta ja 31. toukokuuta välisen ajan.

16§ Kunniajäsenten ei tarvitse suorittaa jäsenmaksua, vaikka he olisivat myös varsinaisia jäseniä.

17§ Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden 
jäsenmaksuaan lokakuun loppuun mennessä.

18§ Kannatusjäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden 
kannatusjäsenmaksuaan lokakuun loppuun mennessä.

19§ Yhdistyksen hallitus voi erottaa varsinaisen tai kannatusjäsenen yhdistyksestä, jos hän ei enää täytä näissä 
säännöissä tai laissa määrättyjä jäsenyyden ehtoja.

20§ Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen kolmen neljänneksen (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä jos 

- tämä ei ole täyttänyt niitä velvollisuuksia, johon on sitoutunut liittyessään yhdistykseen;

- tämä on toiminnallaan aiheuttanut huomattavaa vahinkoa yhdistykselle; 

Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa, ja ennen päätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus 
selityksen antamiseen asiassa.

21§ Hallitus voi kieltää jäsenen osallistumisen yhdistyksen tapahtumiin, kuitenkin enintään 6 kuukauden ajaksi, 
jos tämä on toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle tai yhdistyksen edustajana vahingoittanut 
yhdistyksen julkisuuskuvaa. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa, ja ennen päätöksen tekemistä 
jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

22§ Yhdistys pitää jäsenistään yllä jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen koko nimi ja kotipaikka.

III. Yhdistyksen kokoukset 
23§ Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous sekä ylimääräiset kokoukset. Kokoukset kutsuu 
koolle yhdistyksen hallitus.

24§ Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin: - käsiteltävä edellisen vuoden 
toimintakertomus; - käsiteltävä tilikertomus ja tilinpäätös; - kuultava toiminnantarkastajien lausunto; - sekä 
päätettävä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

25§ Syyskokous on pidettävä lokakuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin: 

- valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet; 

- valittava kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä; 

- päätettävä yhdistyksen jäsen- ja kannatusjäsenmaksut seuraavalle lukuvuodelle; 

- sekä käsiteltävä talousarvio ja toimintasuunnitelma.

26§ Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos yksi kymmenesosa 
(1/10) tai vähintään 10 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kahdessa 
jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kymmenen (10) arkipäivän kuluessa kirjallisen vaatimuksen 
saamisesta.

27§ Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta yhdistyksen 
sähköpostilistalla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä kokouksen esityslista.

28§ Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen määräämällä 
tavalla.

29§ Yhdistyksen kokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Muilla 
jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

30§ Kokouksen päätöksellä puhe- ja läsnäolo-oikeus voidaan myöntää myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.

31§ Yhdistyksen kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjojen tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 
Heidän tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua 
kokouksesta.

32§ Kokouksen esityslistaan voidaan tehdä lisäyksiä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. 



Käsiteltäessä yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaalitapaa tai järjestystä, hallituksen tai sen jäsenen taikka 
toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, 
yhdistyksen purkautumista tai muuta yhdistyslain 23§:ssä mainittua asiaa on asiasta mainittava kokouskutsussa.

IV. Päätöksentekojärjestys ja vaalit 
33§ Ellei säännöissä toisin mainita, päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään ehdottomalla 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

34§ Äänestyksessä käytetään avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa varsinaista 
jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

35§ Jos käsiteltävästä asiasta on annettu useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan 
päättämää äänestysjärjestystä.

36§ Milloin vaalissa on valittavana vain yksi henkilö, on ehdokkaan saatava vähintään puolet (1/2) annetuista 
äänistä. Jos yksikään ehdokas ei vaalin ensimmäisellä kierroksella saavuta ehdotonta ääntenenemmistöä, 
uusitaan vaali siten, että vain kaksi (2) eniten ääniä saanutta ehdokasta ovat mukana.

37§ Jos vaalissa on valittavana useita henkilöitä, noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 

- jokaiselle äänioikeutetulle annetaan äänestyslippu, johon tämä saa kirjoittaa enintään valittavien henkilöiden 
määrän nimiä. Nimet on kirjoitettava suosituimmuusjärjestyksessä. Ensimmäinen ehdokas listalla saa yhden (1) 
äänen, toinen puolikkaan (1/2) äänen, kolmas yhden kolmasosan (1/3) äänen ja niin edelleen.

38§ Äänestyslippu hylätään, mikäli 

- siihen on kirjoitettu yksi nimi useammin kuin kerran; 

- äänestyslippu on täytetty epäloogisesti tai kielletyllä tavalla, esimerkiksi ääniä on annettu enemmän kuin 
sallittu määrä; 

- äänestyslippu on täytetty tavalla, josta ei käy ilmi äänestäjän päätös; 

- äänestyslippu on epämuodostunut; 

- äänestyslippuun on kirjattu muuta kuin sen täyttämiseen tarvittavat asiat, joista äänestäjän henkilöllisyys 
voidaan selvittää, jolloin äänisalaisuus vaarantuu.

39§ Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon: - varsinaisten jäsenten äänestyslippuja, jos 
nämä eivät olleet paikalla kokouksessa äänestyksen aikaan - niiden henkilöiden äänestyslippuja, jotka eivät ole 
äänioikeutettuja - tyhjiä tai hylättyjä äänestyslippuja

V. Hallitus ja toimihenkilöt 
40§ Yhdistyksen toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat 
puheenjohtaja ja kahdesta kymmeneen (2-10) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen 
varsinaisia jäseniä.

41§ Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

42§ Hallituksen tehtävänä on 

- johtaa yhdistyksen toimintaa sekä hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta; 

- valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset; 

- laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös; 

- laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi; 

- kutsua yhdistyksen kokoukset koolle; 

- hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet; 

- huolehtia yhdistyksen jäsenten edunvalvonnasta; 

- päättää muista asioista, joita ei ole määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

43§ Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 



varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus. Hallituksen kokous on kutsuttava 
koolle, jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

44§ Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, jos kokous on kutsuttu koolle hallituksen 
päättämällä tavalla, ja läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

45§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

46§ Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen varsinaiselle jäsenelle.

47§ Yhdistyksen hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, 
kuitenkin hallitus enintään oman toimikautensa ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös 
yhdistyksen ulkopuolinen henkilö. Yhdistyksen hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan 
liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

48§ Perustellusta syystä yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden,
jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita 
uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

49§ Perustellusta syystä hallituksen kokous voi vapauttaa toimikunnan tai toimihenkilön tehtävästään kesken 
toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun toimikunnan tai henkilön 
tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI. Hallinto ja talous 
50§ Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) 
toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä. Toiminnantarkastajien toimikausi on 
kalenterivuosi.

51§ Yhdistyksen kirjanpito- ja hallintoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi 
viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja 
toiminnantarkastuskertomus yhdistyksen hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta. 
Toiminnantarkastajilla on oikeus halutessaan muulloinkin tutustua yhdistyksen talouteen ja hallintoon.

VII. Erityisiä määräyksiä 
52§ Yhdistyksen varsinainen jäsen on oikeutettu jättämään kanteen yhdistyksen tai hallituksen kokouksen 
tekemää päätöstä vastaan, jos 

- päätös ei ole syntynyt Suomen lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisessa järjestyksessä; 

- päätös ylittää päättävän elimen päätäntävallan; 

- tai on muutoin vastaan Suomen lakia tai yhdistyksen sääntöjä. 

Kanne on pantava vireille kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä ja siitä on ilmoitettava 
yhdistyksen hallitukselle. Kuitenkaan asioden valmistelemista tai toimeenpanemista koskevista päätöksistä ei 
voi jättää kannetta.

53§ Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä päätetään yhdistyksen kokouksessa.

54§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan 
(3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi 
(2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) 
yhdistyksen varsinaista jäsentä kirjallisena. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa 
yhdistyksen kokouksessa.

55§ Yhdistys purkautuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) 
ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. 
Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

56§ Yhdistyksen purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi, luovutetaan sen varat Tampereen teknillisen 
yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi näiden sääntöjen 4§ mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli Tampereen 
teknillisen yliopiston ylioppilaskuntaa ei ole tai se on sulautunut toiseen oikeushenkilöön, luovutetaan 



yhdistyksen varat 4§ mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä 
tavalla.

57§ Mikäli Tampereen teknillinen yliopisto sulautuu toiseen oikeushenkilöön, katsotaan viittaukset Tampereen 
teknilliseen yliopistoon viittauksiksi sulautumisessa syntyneeseen oikeushenkilöön.

58§ Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

59§ Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.


