Kosmos Buran ry:n säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lapin yliopiston politiikan tutkimuksen ja sosiologian
opiskelijat – Kosmos Buran ry. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa kansainvälisten suhteiden, valtio-opin ja sosiologian opiskeluun
liittyviä etuja. Yhdistys edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa, valvoo myös heidän yleisiä etujaan
yliopistoyhteisössä. Yhdistys pitää yllä suhteita politiikan ja sosiologian tutkimuksen järjestöihin ja
muihin jäsentensä toimintaan vaikuttavin yhteisöihin Suomessa ja maailmalla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
• järjestää jäsenilleen kokouksia juhlia, matkoja tai muita vastaavia tilaisuuksia
• harjoittaa tiedotustoimintaa, koulutusta ja tutkimusta edustamallaan alalla
• julkaista omaa tiedotuslehteä ja muita tieteenalaan liittyviä julkaisuja
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä panna toimeen arpajaisia ja
rahankeräyksiä.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi tehdä talkootyötä.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kansainvälisten
suhteinen, valtio-opin ja sosiologian pääaineopiskelijat sekä mainittujen aineiden opetus- ja
tutkimushenkilöstö. Sivuaineopiskelijat eivät voi saada jäsenyyttä, mutta hallitus voi myöntää
hakemuksesta sivuaineopiskelijoille tiedonsaantioikeuden eli oikeuden tulla liitetyksi keskeisimpiin
tiedotuskanaviin. Hallitus voi sivuaineopiskelijan hakemuksen perusteella myöntää
sivuaineopiskelijoille puhe-ja läsnäolo-oikeuden yhdistyksen kokouksessa. Jäsenyys on ikuinen, ellei
jäsen eroa tai tätä eroteta yhdistyksestä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus tai
yhdistyksen kokous.

4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan välittömästi mainitulla tavoilla suoritetun ilmoituksen
jälkeen. Yhdistyksen hallituksella tai jäsenistön kokouksella on oikeus jäsenen erottamisen, jos hän
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut

2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallituksen
suorittaman erottamispäätöksen on oltava yksimielinen. Erottaminen astuu voimaan välittömästi
erottamispäätöksen jälkeen
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Liittymismaksusta ja jäsenmaksusta päättää yhdistyksen jäsenistön kokous.

6. Hallitus
: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
vähintään kaksi mutta enintään yhdeksän muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 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 paikalla.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.
: Hallitus pitää järjestävän kokouksensa tammikuun ja helmikuun välisenä aikana. Toimintakauden
lopussa hallitus valmistelee toimintasuunnitelman yhdistyksen seuraavalle toimintakaudelle.
Toimintasuunnitelma esitetään yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa.
Toimintakertomuksensa hallitus esittää sen toimikauden jälkeisessä ensimmäisessä kevätkokouksessa.
Hallituksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksen kokouksessa, jos hänen katsotaan toiminnallaan
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella merkittävästi vahingoittaneen yhdistystä tai jos hän vakavasti
laiminlyö ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen hallituksen jäsenenä sitoutunut. Ennen hallituksen
jäsenen erottamista hänen on tullut saada kolme hallituksen enemmistön hyväksymää kirjallista
varoitusta, jotka on allekirjoittanut puheenjohtaja tai kaksi muuta hallituksen jäsentä, ja joissa käy ilmi
varoituksen perustelut.

7. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen voivat kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.

8. Tilikausi, tilintarkastus ja vastuuvapauden myöntäminen
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajat (kaksi) tai toiminnantarkastaja valitaan
syyskokouksessa. Myös heidän toimikautensa on kalenterivuosi. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen

toimikautensa jälkeistä ensimmäistä kevätkokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajan tulee
puolestaan antaa kirjallinen lausuntonsa tilinpäätöksestä viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta istuvalle hallitukselle. Vuosikokouksessa esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastajien tai
toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä edelliselle hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen jäsenistö pitää syyskokouksen elokuun ja joulukuun välisenä aikana ja kevätkokouksen
tammikuun ja toukokuun välisenä aikana. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen jäsenistön kokoukset
koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokouspäivää ilmoittamalla kokouksesta esityslistoineen
yhdistyksen sähköpostilistalla ja/tai yhdistyksen ilmoitustaululla Lapin yliopistolla. Muutoin
ylimääräisten kokousten suhteen noudatetaan sitä, mitä Yhdistyslakiin on asiasta kirjattu. Hallituksen
kokouksiin voi osallistua myös etänä. Etäosallistuminen voi tapahtua ennen kokousta suluissa
(ennakko-osallistuminen) tai kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään
- toimintakertomus
- tilit tai tilin- tai toiminnantarkastuskertomus
- tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto
- tilinpäätöksen vahvistaminen
- vastuuvapauden myöntäminen
- aloitteet
Yhdistyksen siis kokouksessa käsitellään
- toimintasuunnitelma
- jäsenmaksu
- talousarvio
- puheenjohtajavaali
- hallituksen muiden jäsenten vaali
- tilin- tai toiminnantarkastajien valinta
- aloitteet

10. Yhdistyksen purkaminen ja yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Yhdistystä purettaessa ja sääntöjen muutettaessa on kutsuttava koolle jäsenistön kokous.
Kokouskutsussa on erikseen mainittava aie yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen sääntöjen
muuttamisesta. Yhdistyksen purkamisesta äänestettäessä vähintään ¾ äänistä tulee kannattaa
purkamispäätöstä. Niin ikään yhdistyksen sääntöjä muutettaessa äänienemmistön tulee olla ¾
kokouksessa paikalla olleista yhdistyksen jäsenistä. Sääntöjä muutettaessa noudatetaan Yhdistyslain
asettamia toimintatapoja. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jäsenistön kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samalla tavalla.

Yhdistyksen purkautuessa kahdeksi eri pääaineen (politiikkatieteet ja sosiologia) etua ajavaksi
järjestöksi noudatetaan ainejärjestön varojen jaossa sääntöjen liitteenä olevaa erityissopimusta.

