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HELSINGIN LÄÄKIKSEN SPEKSI RY:n SÄÄNNÖT

Hyväksytty Yhdistyksen syyskokouksessa 11.11.2020

Helsingin Lääkiksen Speksi ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikkakunta
Yhdistyksen nimi on Helsingin Lääkiksen Speksi (jäljempänä Yhdistys) ja sen
kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää teatteriharrastusta Helsingin
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden keskuudessa.
Tarkoituksen toteuttamiseksi Yhdistys:
ylläpitää teatteriryhmää nimeltä Helsingin Lääkiksen Speksi
toimeenpanee teatterinäytäntöjä ja niihin verrattavia tilaisuuksia
voi järjestää harjoituksia, tiedotus-, tutkimus- ja koulutustilaisuuksia
tukee monipuolisesti erilaisen ilmaisutaiteen harrastamista jäsentensä
keskuudessa järjestämällä muun muassa ilmaisutaito-, tanssi- ja musiikkiharjoituksia
Toimintansa tukemiseksi Yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:
-

järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia
omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
järjestää maksullisia näytäntöjä
kerätä jäsenistöltään tapahtumakohtaisia osallistumismaksuja

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kuka tahansa Helsingin
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija, joka on Yhdistyksen toiminnasta
kiinnostunut, ilmoittautuu mukaan ja toimii Yhdistyksen piirissä hyväksyen
Yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen.
Erityisessä tapauksissa Yhdistyksen jäseneksi voidaan myös hyväksyä myös henkilö,
joka ei opiskele Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Päätöksen
tällaisen henkilön hyväksymisestä Yhdistyksen jäseneksi tekee Yhdistyksen hallitus
tapauskohtaisesti.
Yhdistyksen hallitus organisoi jäseneksi ilmoittautumisen vuosittain tammikuussa.
Tarvittaessa hallitus voi huomioida ilmoittautumiset myös muina ajankohtina. Hallitus
hyväksyy varsinaiset jäsenet vuosittain helmikuussa. Varsinaisten jäsenten jäsenyys

on voimassa yhden kalenterivuoden ajan, jonka jälkeen jäsenyys purkautuu
automaattisesti.
Yhdistyksen toiminta pyritään toteuttamaan ensisijaisesti Yhdistysten jäsenten
voimin, mutta tarvittaessa Yhdistys voi hyödyntää ulkopuolista asiantuntemusta.
Ulkopuolisen asiantuntemuksen käytöstä päättää yhdistyksen hallitus.
Kannattavaksi
jäseneksi
voidaan
hyväksyä
yksityinen
henkilö
tai
oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea Yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kannattavat jäsenet hyväksyy Yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä
Yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut
Yhdistyksen toimintaa.
Yhdistys pitää yllä jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin ylläpidosta vastaa Yhdistyksen
hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota Yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta Yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen Yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne
velvollisuudet, 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.
Varsinaisten jäsenten jäsenyys on voimassa yhden kalenterivuoden ajan, jonka
jälkeen jäsenyys purkautuu automaattisesti.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Yhdistyksellä ei ole liittymis- ja jäsenmaksua. Yhdistyksellä on kuitenkin oikeus
kerätä jäsenistöltään tapahtumakohtaisia osallistumismaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 4–10 varsinaista jäsentä sekä 0–10
varajäsentä. Hallituskauden toimikausi on syyskokousten välinen aika. Hallitus
valitsee
keskuudestaan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa

keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt.
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 ehdottomalla
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai
sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa Yhdistyksen toimihenkilön
kirjoittamaan Yhdistyksen nimen yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on 1.1. – 31.12.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille
viimeistään
kolme
viikkoa
ennen
kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa
ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
syys-marraskuussa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa
hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun Yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä,
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla
ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksen läsnäolo- ja
puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määritelty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokous on päätäntävaltainen, kun kokouskutsu on kutsuttu kohdan 10
määrittelemällä tavalla.

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava Yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta. Kutsu on esitettävä jäsenille vähintään sähköpostilla
Yhdistyksen yleisellä sähköpostilistalla.

11. Syys- ja kevätkokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:
1.
2.
3.

Valitaan hallituksen jäsenet
Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
2.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Mikäli hallituksen jäsen haluaa saada jonkin asian Yhdistyksen syys- tai
kevätkokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle
niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Yhdistyksen vastuuhenkilöt
Yhdistyksen toiminnan edistämiseksi
seuraavat vastuuhenkilöt:

Yhdistyksen hallitus valitsee vuosittain

Yhdenvertaisuusvastaava
Yhdenvertaisuusvastaavan tehtäviin kuuluu:
valvoa Yhdistyksen toiminnan yhdenvertaisuutta kaikkien niiden henkilöiden
näkökulmasta, joita Yhdistyksen toiminta koskettaa
raportoida havaitsemansa epäkohdat Yhdistyksen hallituksen tietoon,
yksityishenkilöiden tietosuojaa vaarantamatta

Yhdenvertaisuusvastaavan
tehtäviin
kuuluu
laatia
yhdenvertaisuussuunnitelma, joka liitetään Yhdistyksen toimintakertomukseen.
Yhdenvertaisuusvastaava aktiivisesti rohkaisee Yhdistyksen jäseniä ottamaan
häneen yhteyttä, mikäli epäkohtia yhdenvertaisuudessa ilmenee.
Yhdenvertaisuusvastaava hallinnoi ja ylläpitää häirintälomaketta, joka löytyy
helposti Yhdistyksen verkkosivuilta.
Yhdenvertaisuusvastaavaksi voidaan valita kuka tahansa Yhdistyksen varsinainen
jäsen.
Ympäristövastaava
Ympäristövastaavan tehtäviin kuuluu:
valvoa Yhdistyksen toiminnan ympäristöystävällisyyttä ja etsiä aktiivisesti
epäkohtia ympäristön ja ekologisuuden näkökulmasta
raportoida havaitsemansa epäkohdat Yhdistyksen hallituksen tietoon
esittää hallitukselle ehdotuksia havaittujen epäkohtien korjaamiseksi
laatia Yhdistyksen ympäristösuunnitelma vuosittain ja päivittää tätä tarpeen
mukaan
Ympäristövastaavaksi voidaan valita kuka tahansa Yhdistyksen varsinainen jäsen.
Muut vastuuhenkilöt
Edellä mainittujen sääntömääräisten vastuuhenkilöiden lisäksi hallitus voi valita
tarpeen mukaan muita vastuuhenkilöitä (esimerkiksi musiikki-, tanssi-, rekvisiitta ja
puvustusvastaava). Vastuuhenkilöiden valinnassa hallitus käyttää hyväksi edeltävien
vuosien asiantuntijamielipiteitä.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
Yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
Yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään Yhdistyksen varat sääntöjen kohdassa 2
mainitun Yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla.

14. Säännöissä määräämättömät asiat
Asioissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan yhdistyslakia
sekä Suomen lakia.

