
Oulun Yliopiston Logopedian Opiskelijat, Communica ry.:n säännöt 

 

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

1§ Yhdistyksen nimi on Oulun Yliopiston Logopedian opiskelijat, Communica ry. 

2§ Yhdistyksen kotipaikka on Oulu. 

3§ Yhdistyksen kieli on suomi. 

4§ Yhdistyksen tarkoituksena on: 

1. Toimia Oulun yliopiston logopedian opiskelijoiden etujärjestönä 

2. Pyrkiä vaikuttamaan Oulun yliopiston logopedian tutkimusyksikön toimintaan 

edistäen opiskelijoiden hyvinvointia 

3. Edustaa Oulun yliopiston logopedian opiskelijoita yliopistolla ja sen ulkopuolella 

4. Järjestää vapaa-ajan aktiviteetteja ja edistää yhteisöllisyyttä logopedian 

opiskelijoiden keskuudessa 

Tavoitteitaan yhdistys toteuttaa: 

1. Asettamalla opiskelijajäseniään logopedian tutkimusyksikön tutkinto-

ohjelmatoimikuntaan ja muihin päätöksiä tekeviin tahoihin 

2. Järjestämällä jäsenilleen virkistystoimintaa   

3. Olemalla aktiivisesti yhteydessä Oulun yliopiston logopedian tutkimusyksikön 

ulkopuolisiin alan yrityksiin ja järjestöihin 

5§ Toiminnan tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus periä jäsenmaksu ja ottaa vastaan lahjoituksia sekä 

avustuksia. Rahan keräämiseksi yhdistys voi järjestää huvi- ja virkistystapahtumia. 

6§ Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään Oulun yliopiston logopedian opiskelijat, jotka ovat maksaneet 

jäsenmaksun. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa opiskelijan valmistuttua tai keskeyttäessä 

opiskelunsa logopedian tutkimusyksikön tutkinto-ohjelmassa. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota 

yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 

ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Yritykset ja muut ulkopuoliset 

tahot voivat liittyä yhdistyksen kannatusjäseniksi maksamalla hallituksen määräämän 

kannatusjäsenmaksun. 



YHDISTYKSEN TOIMINTAKAUSI JA TOIMINTAELIMET 

7§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

8§ Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. 

9§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ja sen avaa hallituksen puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja tai näiden poissa ollessa hallituksen muu jäsen. Yhdistyksen kokouksesta on 

ilmoitettava sähköpostitse suoraan jäsenille ja yhdistyksen ilmoitustauluilla vähintään seitsemää (7) 

vuorokautta ennen syyskokousta ja vuosikokousta sekä kolmea (3) vuorokautta ennen ylimääräistä 

kokousta. Yhdistyksen kokoukseen on mahdollista hallituksen niin päättäessä osallistua myös 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumisen 

mahdollisuudesta ja järjestelyistä on kerrottava kokouskutsussa. 

10§ Yhdistyksen kokous on päätäntävaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu. Yhdistyksen 

kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja 

pöytäkirjantarkastajat varmentavat. 

11§ Yhdistyksen jäsenillä on kullakin yksi ääni. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan 

ääni paitsi vaaleissa arpa. Äänestys tulee voida suorittaa tarvittaessa osittain tai kokonaan 

sähköisenä. 

12§ Ylimääräisen kokouksen voi kutsua kokoon hallitus katsoessaan siihen olevan tarvetta. 

Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 

sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  Kokous on hallituksen toimesta 

kutsuttava koolle kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. 

13§ Yhdistyksen syyskokous järjestetään marras-joulukuun aikana. Uusi hallitus astuu virkaansa 

tammikuun alussa. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. 

14§ Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

2. Valitaan kokoukselle sihteeri 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

4. Valitaan ääntenlaskijat 

5. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle sekä 

päätetään jäsenmaksun suuruudesta 



6. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa kalenterivuodeksi sekä 

henkilökohtaiset varamiehensä myös kalenterivuodeksi 

7. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 

8. Valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja 

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet 

10. Valitaan edustajat niiden järjestöjen elimiin, joissa Oulun Yliopiston Logopedian 

Opiskelijat, Communica ry. on jäsenenä 

11. Käsitellään muut esille tulleet asiat 

15§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.  

16§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

2. Valitaan kokoukselle sihteeri 

3. Valitaan kokoukselle ääntenlaskijat 

4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

5. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien 

lausunnot. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle. 

6. Käsitellään muut esille tulleet asiat 

 

HALLITUS 

17§ Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan syyskokouksessa 

yhdeksi toimintakaudeksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään viisi (5) ja 

enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, taloudenhoitajan 

ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

18§ Hallitus voi valita halutessaan toimihenkilöitä, joilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta hallituksen 

kokouksissa ja jotka eivät ole hallituksen jäseniä.  

19§ Hallituksen toimikausi kestää kalenterivuoden alusta loppuun. 

20§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 

kun he pitävät sitä aiheellisena, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 



21§ Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on lähetettävä kokouskutsu vähintään kahta vuorokautta 

ennen kokousta. 

22§ Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja 

sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä. 

23§ Talousasioissa on kuultava taloudenhoitajaa ennen päätöksen tekemistä.  

24§ Hallituksen jäsenen erotessa valitaan hänen tilalleen uusi edustaja ylimääräisessä 

yleiskokouksessa. 

 

TILIT JA TOIMINNANTARKASTAJAT 

25§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne sekä yhdistyksen ja hallituksen kokouksen 

pöytäkirjat on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään kymmenen päivää ennen yhdistyksen 

vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle vähintään 

kolmea päivää ennen vuosikokousta. 

 

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

26§ Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä 

sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. 

27§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa jos vähintään ¾ annetuista 

äänistä puoltaa muutosta. Sääntöjen muutoksesta on ilmoitettava kokouskutsussa. 

28§ Yhdistyksen purkamiseksi tarvitaan vuosikokouksessa ja ylimääräisessä kokouksessa tehty 

päätös, jota kummassakin perättäisessä kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi viikkoa, 

kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä. 

29§ Puretun yhdistyksen omaisuus lahjoitetaan silloisen hallituksen parhaaksi katsomalle 

hyväntekeväisyysjärjestölle, joka edistää puheterapeuttisia tarkoitusperiä. 

30§ Näiden sääntöjen puitteissa hallitus voi antaa ohjesäännöillä tarkennuksia yksityiskohtien 

soveltamisesta. Ohjesäännöt vahvistaa yhdistyksen kokous. 

31§ Nämä säännöt astuvat voimaan kun ne ovat merkitty yhdistysrekisteriin.  


