
I LUKU
Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1§
Yhdistyksen nimi on Lapin yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö
Lapikas ry. Näissä säännöissä käytetään ainejärjestöstä nimitystä yhdistys.

2§
Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. 

3§
Yhdistyksen tarkoituksena on olla Lapin yliopiston kasvatustieteellisen
tiedekunnan luokanopettajaksi opiskelevien yhdyssiteenä ja edistää heidän
yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä sekä valvoa heidän etujaan
opintoasioissa. Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys tekee esityksiä ja antaa
lausuntoja, järjestää juhlia, retkiä, liikunta- ja kulttuuritapahtumia.

II LUKU 
Jäsenet ja jäsenmaksut

4§
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi jokaisen Lapin yliopiston
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa luokanopettajan koulutusohjelmaa
pääaineena tai sivuaineena opiskelevan henkilön.

5§
Ulkojäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jokaisen Lapin yliopistossa
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa luokanopettajan koulutusohjelmassa vaihto-
opiskelua suorittavan henkilön.

6§
Yhdistyksen jäsenet sekä ulkojäsenet suorittavat jäsenmaksun, joka oikeuttaa
yhdistyksen jäsenyyteen koko Lapin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan
luokanopettajan koulutusohjelmassa opiskelun ajan. Yhdistyksen vuosikokous
määrää jäsenmaksut vuosittain.

Lapikas ry:n säännöt



III LUKU
Hallinto

7§
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jonka hallitus kutsuu koolle
vähintään seitsemän (7) päivää aikaisemmin Lapikas ry:n kotisivuilla ja
sähköpostilistalla julkaistavalla ilmoituksella.

8§
Yhdistyksen kokouksessa puhe- ja äänioikeutta voi käyttää jokainen yhdistyksen
varsinainen jäsen.

9§
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen silloin, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

10§
Yhdistyksen kokouksessa johtaa puhetta kokouksen puheenjohtajaksi valitsema
henkilö.

11§
Yhdistyksen kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa mainitsemattomat asiat voidaan ottaa käsiteltäviksi kokouksen
päätöksellä huomioon ottaminen yhdistyslain 24§:n määräykset.

12§
Yhdistyksen kokouksessa pitää pöytäkirjaa kokouksen tähän tehtävään valitsema
henkilö. Kokouksessa valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan
kokouksessa laadittu pöytäkirja. Tarkastus on suoritettava kahden (2) viikon
kuluessa kokouspäivästä lukien. Ellei kahden kokouksen välillä ole pöytäkirjaa
tarkastettu, tarkastetaan se seuraavassa kokouksessa. Tarkistuksen jälkeen
pöytäkirjat julkaistaan Lapikas ry:n kotisivuilla. 
Yhdistyksen jäsenillä on oikeus pyytää alkuperäiset ja pöytäkirjantarkastajien
allekirjoittamat pöytäkirjat nähtäväksi.

13§
Yhdistyksen jäsenellä, joka ei tyydy kokouksen päätökseen, on oikeus merkityttää
eriävä mielipiteensä pöytäkirjaan tai jättää se kirjallisena pöytäkirjaan liitettäväksi
pöytäkirjan tarkastukseen mennessä.

14§
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat vuosikokous syyslukukaudella ja
yleiskokous kevätlukukaudella.



Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Valitaan yhdistyksen hallitukseen viidestä kahteentoista (5-12) jäsentä sekä
heille enintään neljä (4) varajäsentä.
Valitaan yksi (1) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.
Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimikaudelle.
Hyväksytään jäsenmaksut tulevan toimikauden ajaksi.

15§
Syyslukukaudella pidettävässä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.
2.

3.
4.
5.

16§
Kevätlukukaudella pidettävässä yleiskokouksessa kuullaan edellisen hallituksen
toiminta- ja tilikertomus sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
asianomaisille edelliseltä toimikaudelta.

17§
Yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
kymmenesosa jäsenistä sitä vaatiessa kirjallisesti erityistä asiaa varten
hallitukselta. Kokous on tällöin pidettävä kymmenen (10) vuorokauden kuluessa
esityksen jättöpäivästä. 

18§
Yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä voittaa eniten ääniä saanut
ehdotus, paitsi niiltä osin, joissa nämä säännöt toisin määräävät. Jos äänet menevät
tasan, tulee päätökseksi se ehdotus, jota puheenjohtaja kannattaa. Vaaleissa
ratkaisee arpa. Äänestystavat määrää puheenjohtaja, ellei vähintään kaksi (2)
kokouksen osanottajista vaadi suljettua lippuäänestystä.

19§
Yhdistyksen hallinto- ja toimeenpanotehtäviä hoitaa vuosikokouksessa valittu
hallitus, jonka toimikausi alkaa tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy
joulukuun viimeisenä päivänä.

20§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi (2) hallituksen jäsentä
sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa
lukukausien aikana. Hallituksen kokous on koolle kutsuttava kirjallisesti kolme (3)
vuorokautta aiemmin. Kokouksista ilmoitetaan myös jäsenistölle.

21§
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet
hallituksen jäsenistä on läsnä.

22§
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.



Käyttää yhdistyksen puhevaltaa sekä tehdä sen puolesta sopimus- ja
oikeustoimet. 
Valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviä asioita ja panna täytäntöön
kokouksen päätökset. 
Huolehtia yhdistyksen hallinnosta ja valvoa sen etuja sekä yhdistyksen sisäistä
kuria ja järjestystä. 
Antaa kertomus yhdistyksen toiminnasta toimikaudeltaan.
Valita ne tarvittavat toimi- ja luottamushenkilöt, joiden valinnasta näissä
säännöissä ei ole muutoin mainittu. 
Valita tarvittavat toimikunnat hoitamaan hallituksen niille uskomat tehtävät ja
vahvistaa niille toimintaohjeet. 

Yhdistyksen tilivuosi on tammikuun ensimmäisestä päivästä joulukuun
viimeiseen päivään.
Tilinkäyttöoikeus on Lapikas ry:n puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja
rahastonhoitajalla.
Menneet tilitapahtumat käydään yhteisesti läpi jokaisessa hallituksen
kokouksessa.

23§
Hallituksen tehtävänä on:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

24§
Hallituksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa, joka julkistetaan Lapikas ry:n
kotisivuilla.

25§
Jos hallituksen jäsen kesken toimikauden on estynyt osallistumaan hallituksen
työhön, valitsee yhdistyksen ylimääräinen kokouksen jäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi, mikäli hallituksen tarvittava jäsenmäärä ei täyty. 

IV LUKU
Talous
 
26§ 

1.

2.

3.

27§
Toiminnantarkastajan tulee toimikausittain toimittaa yhdistyksen talouden ja tilien
tarkastus sekä antaa tämän perusteella kirjallinen lausuntonsa yleiskokoukselle.
Tilikertomukset ja muut tilin/toiminnantarkastuksessa tarvittavat asiakirjat on
toimitettava toiminnantarkastajalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen pidettävää
yleiskokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yleiskokousta.



28§
Toiminnantarkastajilla on oikeus myös kesken tilivuotta vaatia viipymättä tilit
tarkastettavaksi, jos he pitävät sitä tarpeellisena. 

29§
Yhdistyksen omaisuudesta pidetään luetteloa. Toiminnantarkastajien tulee
vuosittain suorittaa yhdistyksen omaisuuden tarkastus.

30§
Yhdistyksen hallituksen on käsiteltävä kaikki yhdistykselle suunnatut maksut
hallituksen kokouksissa pääsääntöisesti ennen maksun suorittamista. Kiireellisissä
maksuissa tilinkäyttäjät käyttävät omaa harkintaansa ja toimivat yhdistykselle
edullisimmalla tavalla.

V LUKU
Erityisiä määräyksiä 

31§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri, aina kaksi (2) yhdessä.

32§
Yhdistys voi kantaa ja vastata tuomioistuimissa ja tehdä taloudellisesti velvoittavia
sopimuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

33§
Toimintansa tukemiseksi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä
järjestää asianmukaisen luvan saatuaan rahakeräyksiä ja arpajaisia sekä ylläpitää
kahviota.

34§
Tarkempia ohjeita yhdistyksen toiminnasta voidaan antaa ohjesäännöillä, jotka
eivät saa olla ristiriidassa näiden sääntöjen tai yhdistyslain kanssa. Ohjesäännöt
hyväksyy ja niitä voi muuttaa yhdistyksen kokous.

35§
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutos hyväksytään yhdistyksen kokouksessa
ja päätös tehdään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

36§
Yhdistys purkautuu, mikäli kahdessa vähintään viikon väliajoin pidetyissä
yhdistyksen kokouksissa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä
kannattaa yhdistyksen purkautumista. Tällöin yhdistyksen varat ja omaisuus
lahjoitetaan Lapin yliopiston ylioppilaskunnalla käytettäväksi yhdistyksen
päämääriä edistävään toimintaan.


