Aalto Analytics Perustamiskirja
Me allekirjoittaneet olemme perustaneet yhdistyksen Aalto Analytics Society Ry, hyväksyneet
sille liitteen 1 mukaiset säännöt ja liittyneet yhdistyksen jäseniksi.
20. kesäkuuta 2017
Helsinki
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20.06.2017
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Aalto Analytics
Tässä dokumentissa linjataan säännöt jotka tukevat ja ohjaavat Aalto Analytics Societyn
toimintaa. Säännöt pohjautuvat AYY:n mallisääntöihin ja ne pyrkivät noudattamaan
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan yhdistysohjesääntöä.
I YLEISTÄ
1 § Yhdistyksen nimi on AALTO ANALYTICS SOCIETY RY ja kotipaikka Espoo. Virallinen kieli
on suomi ja operatiivinen kieli on englanti.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää data-analytiikasta ja siihen liittyvistä osa-alueista
kiinnostuneita Aalto-yliopiston opiskelijoita sekä edistää data-analytiikan alan tuntemusta ja
tärkeyttä yliopiston piirissä. Lisäksi yhdistys tukee jäsentensä kiinnostusta ja kehitystä
data-analytiikan saralla ja edistää data-analytiikan työkalujen, prosessien sekä toimintatapojen
käyttöä. Yhdistys pyrkii saattamaan yhteen korkeakoulun, työnantajat sekä opiskelijoiden
kiinnostuksen data-analytiikkaan.
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää illanviettoja, ekskursioita ja
opintopiirejä, sekä tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.
II JÄSENET JA MAKSUT
4 § Jäseneksi haluavan tulee ilmoittaa asiasta hallitukselle, joka hyväksyy jäsenet. Kaikki
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) jäsenet voidaan hyväksyä Aalto-jäseniksi, muut
yhteistyö ”affiliate”-jäseniksi. Vain Aallon jäsenillä on oikeus äänestää yhdistyksen kokouksissa.
Hallituksella on täysi vapaus hyväksyä ja hylätä jäsenhakemuksia. Ketään ei ole pakko
hyväksyä jäseneksi: yhdistyksen ulkopuolisia ei tarvitse kohdella yhdenvertaisesti. Hallitus on
velvollinen ylläpitämään ajantasaista listaa jäsenistä. Jäsenlistasta tulee selvitä vähintään
jäsenen nimi ja kotipaikka.
Jokaisella AYY:n jäsenellä on yhtäläinen mahdollisuus päästä yhdistyksen jäseneksi.
5 § Jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu kerran vuodessa. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri
jäsenryhmillä. Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenet, jotka ovat laiminlyöneet jäsenmaksunsa yli
puolen vuoden ajan.
6 § Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenyysehtoja tai on aiheuttanut vahinkoa
yhdistykselle tai muille jäsenille. Erotettavalla on oikeus tulla kuulluksi ennen päätöstä.

III KOKOUKSET
7 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa aikaisemmin julkaisemalla kutsu
yhdistyksen sähköpostilistalla.
8 § Kevätkokouksessa helmi-maaliskuussa vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja
tilinpäätös sekä päätetään, myönnetäänkö vastuuvapaus niille, jotka ovat hoitaneet yhdistyksen
hallintoa edellisenä vuonna. Lisäksi hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
päätetään jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä.
9 § Syyskokouksessa marras-joulukuussa valitaan puheenjohtaja ja muu hallitus sekä
toiminnantarkastajat seuraavaksi kalenterivuodeksi.
IV TALOUS
10 § Hallitukseen kuuluu 3-7 jäsentä, puheenjohtaja mukaan luettuna. Hallitus on
päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallitukseen valituista, kuitenkin vähintään
kolme henkilöä.
11 § Hallitus voi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä,
kun tämä on estynyt tai esteellinen.
12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hallituksen oikeuttama henkilö.
13 § Toiminnantarkastajaksi valitaan yksi hallituksesta riippumaton henkilö ja hänelle valitaan
varahenkilö.
14 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
V MUUTA
15 § Sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdessä kokouksessa. Päätökseen sääntöjen
muuttamisesta tarvitaan enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautumisesta päätetään
kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa ja
enintään yksi kuukausi. Päätökseen yhdistyksen purkautumisesta vaaditaan molemmissa
kokouksissa vähintään ¾ enemmistö annetuista äänistä.
16 § Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat siirtyvät Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnalle.

Aalto Analytics Charter
We, the undersigned, have today established the association called Aalto Analytics Society Ry,
we have become members of the association and approved rules for the association in
accordance with the appendix 1.
20th June 2017
Helsinki

Andrew Rowlinson

Misa Bakajic

Timo Ristola
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RULES OF THE ASSOCIATION Aalto Analytics
The purpose of this document is outline the rules that will support the activities of the proposed
Aalto Analytics Society. The rules are based on AYY’s model rules and are made with the
intention to adhere to the rules of the Aalto University Student Union Association Regulation.
I GENERAL INFORMATION
Section 1
The name of the association is AALTO ANALYTICS SOCIETY RY and the place
of domicile is ESPOO, FINLAND. The official language of the association is Finnish. The
operating language for the proposed Aalto Analytics Society will be English.
Section 2
The purpose of the association is to bring together Aalto University students
interested in the discipline of data analysis (and its related fields). The club aims to raise
awareness regarding the importance of data analysis as a field, to all stakeholders of Aalto
University. In addition, the association supports its members' interests and development in
expanding their understanding of data analytics as well as using any tools, processes or
instruments related to data analytics. Lastly, the association aims to bridge the gap between
student’s interests in data analytics, university schools and employers in the field.
Section 3
In order to achieve its purposes, the association may organise social evenings,
excursions and study circles, and cooperate with other associations.
II MEMBERS AND FEES
Section 4
A person who wants to become a member must notify the board, which approves
the members. All members of AYY may be approved as an Aalto-member, others as affiliate
members. Only Aalto members have the right to vote in the association meetings. The board
has a complete freedom to accept and reject membership applications. It is not compulsory to
accept a person as a member: persons outside the association do not have to be treated
equally. The board is obliged to maintain a current list of members, which shows at least a
member's name and domicile. All AYY's members have an equal opportunity to become
members of the association.
Section 5
The association may collect membership fees once a year. The amount of the
membership fee may be different for different member groups. The board may state that a
member has resigned if the membership fee is overdue more than six months.
Section 6
The board may expel a member who does not meet the member conditions or
has caused damage to the association or other members. The member concerned has the right

to be heard before the decision is made.
III MEETINGS
Section 7
Association meetings are convened at least one week in advance by publishing
the invitation on the mailing list of the association.
Section 8
In the spring meeting in February-March, the annual report and financial
statements of the previous year are confirmed and a decision is made on the discharge of
liability to those who have been responsible for the administration of the association in the
previous year. In addition, the plan of action and budget are approved and the amount and due
date of the membership fee is decided.
Section 9
In the autumn meeting in November-December, the chairperson and the rest of
the board and operations inspectors are elected for the next calendar year.
IV FINANCES
Section 10
The board consists of 3-7, including the chairperson. The board has a quorum
when at least half of the persons elected to the board, at least three persons, are present.
Section 11
The board may elect a vice chairperson from among the board members to
attend to the duties of the chairperson, when the chairperson is unable to attend or disqualified.
Section 12
The name of the association is signed by the chairperson or a person authorised
by the board.
Section 13
One person independent from the board is appointed as the operations inspector
and one person is appointed as her/his deputy.
Section 14

The accounting period of the association is a calendar year.

V OTHER PROVISIONS
Section 15
Decisions on rule amendments are made in one association meeting.  In order to
make the decision on rule amendments, the majority of the votes cast is required. Decisions on
dissolution of the associations are made in two consecutive association meetings, which have to
be held at least one week and at most 1 month apart. In order to make the decision on
dissolution, the three-fourths majority of the votes cast is required in both meetings.
Section 16
When the association is dissolved or discontinued, its funds are transferred to
Aalto University Student Union.

