1Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan
2YHDISTYSOHJESÄÄNTÖ
31 § Yleistä
4
5

AYY:n yhdistysluetteloon voidaan hyväksyä yhdistys, jonka tarkoitus ja toimintatavat ovat
lain ja hyvien tapojen mukaisia, ja joka yhdistää AYY:n opiskelijoita.

62 § Yhdistysluettelo
7
8
9

Ylioppilaskunnan läheisyydessä toimivat yhdistykset on jaettu ensimmäiseen ja toiseen
rekisteriin. Yhdistyksen hyväksymisestä AYY:n yhdistysrekisteriin päättää hallitus.
Hallituksella on myös oikeus poistaa yhdistys yhdistysluettelosta.

103 § Kaikkien yhdistysten velvoitteet
11
12
13
14

Yhdistyksien tulee toimittaa yhdistysilmoitus vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
Yhdistysilmoituksessa vaaditaan ainakin yhdistyksen virkailijaluettelo, vapaamuotoinen
toimintakertomus, toimintasuunnitelma, voimassa olevat säännöt ja hallituksen suora
sähköpostiosoite.

15
16
17

Yhdistysten tulee toimittaa sääntömuutoksensa välittömästi järjestöasioista vastaavalle
sihteerilleasiantuntijalle, jotta ylioppilaskunnan hallitus voi tarkistaa yhdistyksen
kelpoisuuden ylioppilaskunnan yhdistysluetteloon.

184 § Ensimmäisen rekisterin yhdistyksen velvoitteet
19
20
21
22
23
24
25

Ensimmäiseen rekisteriin voidaan hyväksyä yhdistys, jonka äänivaltaisista jäsenistä
vähintään 60 prosenttia, kuitenkin vähintään seitsemän on AYY:n jäseniä. Yhdistyksen
säännöissä ei saa rajoittaa ylioppilaskunnan jäsenten mahdollisuutta liittyä äänivaltaisiksi
jäseniksi. Lisäksi kaikkien ylioppilaskunnan jäsenten on halutessaan voitava liittyä
yhdistyksen äänivaltaiseksi jäseneksi. Tätä kappaletta ei sovelleta kuoroihin ja
orkestereihin. Edustajiston päätöksellä tästä kappaleesta voidaan poiketa myös muiden
yhdistysten kohdalla.

26
27
28
29

Toiminta-avustusta hakiessaan ensimmäisen rekisterin yhdistyksen tulee toimittaa
vuosittaisessa yhdistysilmoituksessa maaliskuun loppuun mennessä myös tilinpäätös,
talousarvio ja yhdistyksen jäsenmäärä sekä rekisteröityjen yhdistysten kohdalla kopio
nimenkirjoittajien päivityksestä PRH:een..

30
31
32
33

Ensimmäisen rekisterin yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen varojen
tulee siirtyä ylioppilaskunnalle tai muulle ylioppilaskuntaa lähellä olevalle taholle
käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan tai sen ollessa mahdotonta
ylioppilaskunnan toiminnan tukemiseen.

34
35

Jos hallitus ei hyväksy yhdistystä yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin, voi hallitus
hyväksyä yhdistyksen toiseen rekisteriin ilman erillistä hakemusta.

365 § Ensimmäisen rekisterin yhdistyksen edut
37

•

Toiminta-avustuksen hakumahdollisuus.

38

•

Pakettiauton ja kertavuokrattavien tilojen vuokraus ylioppilaskunnalta.

39

•

Osallistuminen pakettiauton ja kertavuokrattavien tilojen ennakkovarauksiin.

40

•

Kerho- ja varastotilojen vuokraus ylioppilaskunnalta.

41

•

Toimisto- ja IT-palveluita, yhdistyskoulutusta ja neuvontaa.

426 § Toisen rekisterin yhdistyksen velvoitteet
43
44

Yhdistys voidaan hyväksyä toiseen rekisteriin, mikäli sen toiminta on opiskelijatoimintaa ja
siinä toimii ylioppilaskunnan jäseniä.

45
46

Yhdistysilmoituksessa on käytävä ilmi, että yhdistyksessä toimii edelleen ylioppilaskunnan
jäseniä.

477 § Toisen rekisterin yhdistyksen edut
48
49
50

Toiseen rekisteriin merkityllä yhdistyksellä on mahdollisuus saada ylioppilaskunnalta
samat edut kuin yksittäisellä ylioppilaskunnan jäsenellä sekä lisäksi toimisto- ja ITpalveluita, yhdistyskoulutusta ja neuvontaa.

51
52
53
54

Toisen rekisterin yhdistys voi erittäin perustelluista syistä anoa ylioppilaskunnalta varastoja kerhotilaa sekä lupaa osallistua järjestötilojen ennakkovarauksiin. Näiden
myöntämisessä otetaan huomioon yhdistyksen jäsenpohja, avoimuus, toiminnan laajuus
sekä hyöty Aalto-yhteisölle.

558 § Erityisasema
56
57
58

Ylioppilaskunnan piirissä toimiva yhdistys voi anoa erityisasemaa. Ylioppilaskunnan
edustajisto voi myöntää erityisaseman yhdistykselle, joka täyttää yhdistysluettelon
ensimmäisen rekisteriin pääsemisen ehdot ja lisäksi

59

•

Edustaa kattavasti yhden tai useamman tutkinto-koulutusohjelman opiskelijoita.

60
61

•

Ajaa heidän etujaan tutkinto-koulutusohjelmissa,
yliopistolla ja ammatillisissa yhteyksissä.

62

•

Pitää yhteyttä elinkeinoelämään ja muihin yhteiskunnan toimijoihin.

63

•

Edistää monipuolista ylioppilaskuntatoimintaa.

64

•

Yhdistyksen tulee täyttää nämä ehdot säilyttääkseen erityisasemansa.

65
66
67
68
69
70

laitoksilla,

tiedekunnissa,

Yhdistykseillä, jolla on erityisasema, on oikeus ja velvollisuus järjestää fuksikasvatusta tai
vastaavaa opastusta uusille opiskelijoille sekä lähettää edustajia ylioppilaskunnan
tarjoamiin yhteistyöfoorumeihin. Erityisaseman yhdistyksillä on oikeus hallituskummeihin
sekä velvollisuuksien hoitamiseen tarvittaviin korkeampiin toiminta-avustuksiin. Hallitus
sopii yhdistyksen kanssa vuosittain tarkemmin yhdistyksen velvollisuuksista sekä
ylioppilaskunnan ja yhdistyksen välisestä työnjaosta..

719 § Yhdistysluettelosta poistuminen
72

Yhdistys voi poistua yhdistysrekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

73
74
75

Hallitus voi poistaa yhdistyksen yhdistysrekisteristä, jos yhdistys ei ole toimittanut
yhdistysilmoitusta kahtena peräkkäisenä vuotena määräaikaan mennessä tai jos yhdistys
ei enää täytä tämän ohjesäännön sille asettamia vaatimuksia.

7610 § Yhdistyksen säännöt
77
78
79

Yhdistyksien säännöistä tulee ilmetä kaikki yhdistyslain säännöille asettamat vaatimukset.
Yhdistyksien suositellaan käyttävän ensisijaisesti AYY:n piirissä toimiville yhdistyksille
suunniteltua mallisääntöpohjaa.

8011 § Yhdistyksen talous
81

Yhdistykset vastaavat itse toiminnastaan ja taloudestaan.

82
83

Jokainen yhdistysluetteloon merkitty yhdistys on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidon on
noudatettava kirjanpitolainsäädännön ja yhdistyslain määräyksiä.

84
85
86

Tilinpäätös on tehtävä siten, että yhdistyksen taloudellinen asema tilinpäätöshetkellä tulee
riittävästi todennettua. Tilinpäätöksen tulee olla kirjanpitolain mukainen. Yhdistyksen tulee
pitää luetteloa omaisuudestaan.

87
88

Tilin- tai toiminnantarkastus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä.

8912 § Yhdistyksen rekisteröityminen
90
91

Yhdistyksen ei tarvitse olla rekisteröity yhdistys. Rekisteröimättömille yhdistyksille
myönnettäviä toiminta-avustuksia voidaan kuitenkin rajata hallituksen päätöksellä.

92
93

Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin rekisteröimättömiin
sovelletaan voimassa olevaa yhdistyslakia sen luvun 10 perusteella.

yhdistyksiin

9413 § Yhdistyksen jäsenrekisteri
95
96

Yhdistyksen hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa, josta tulee ilmetä
kunkin jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja tieto siitä, onko jäsen AYY:n jäsen vai ei.

9714 § Ohjesäännön voimaantulo
98
99

Näitä sääntöjä sovelletaan AYY:n piiriin pyrkiviin yhdistyksiin ja jo AYY:n piiriin
hyväksyttyihin yhdistyksiin 1.1.2010 alkaen.

100

Tämä ohjesääntö on hyväksytty AYY:n edustajiston kokouksessa X/20XX, XX.XX.20XX.

