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TURUN YLIOPISTON SAVO-KARJALAISEN OSAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 

 2 

 3 

I Yleisiä säännöksiä 4 

 5 

   1§ 6 

Yhdistyksen nimi on Turun Yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta. Jäljempänä näissä säännöissä 7 

yhdistystä kutsutaan osakunnaksi. Osakunnan kotipaikka on Turun kaupunki ja osakunnan kieli on 8 

suomi. Lisäksi yhdistyksestä voidaan käyttää englanninkielistä nimeä The Savo-Karelian Nation of the 9 

University of Turku.  10 

 11 

   2§ 12 

Osakunnan tarkoituksena on toimia Turun korkeakouluissa opiskelevien itäsuomalaisten opiskelijoiden 13 

yhdyssiteenä, tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaelämään sekä vaalia 14 

itäsuomalaista perinnettä. 15 

 16 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osakunta järjestää jäsenilleen virkistys-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia, 17 

joissa pyritään noudattamaan kotipaikkakunnilla vallitsevia tapoja ja tottumuksia. Osakunta pyrkii lisäksi 18 

yhteistoimintaan jäsentensä kotipaikkakuntien ja muiden opiskelijayhdistysten kanssa sekä harjoittaa 19 

julkaisutoimintaa. 20 

 21 

Osakunta voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa 22 

tukemiseksi osakunta voi järjestää myyjäisiä, arpajaisia, urheilutapahtumia sekä harjoittaa tiloissaan 23 

ravintolatoimintaa. Osakunta voi ottaa vastaan lahjoituksia. 24 

 25 

   3§ 26 

Osakunnan nimen kirjoittavat kukin erikseen kuraattorit, pääsihteeri ja taloudenhoitaja. 27 

 28 

   4§ 29 

Osakunnan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilinpäätös tarvittavine 30 

asiakirjoineen ja toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. 31 

Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta 32 

hallitukselle. 33 

 34 

 35 

II Jäsenyys 36 

 37 

   5§ 38 

Osakunnan varsinaiseksi jäseneksi eli juniorijäseneksi voi osakunnan hallitus hyväksyä kirjallisesta 39 

hakemuksesta Turun korkeakouluissa perus- tai jatkotutkintoa opiskelevia, etupäässä Savon, Karjalan 40 

sekä Kymenlaakson maakunnista kotoisin olevia opiskelijoita. 41 

 42 

Osakunnan ulkojäseniksi voi osakunnan hallitus hyväksyä kirjallisesta hakemuksesta muita kuin Turun 43 

korkeakoulujen perus- tai jatkotutkinto-opiskelijoita. Ulkojäsenellä on oikeus osallistua osakunnan 44 

tilaisuuksiin sekä osakunnan kokouksiin. Ulkojäsenellä on osakunnan kokouksissa läsnäolo- ja 45 

puheoikeus mutta ei äänioikeutta. 46 

 47 

Perus- tai jatkotutkinto-opintonsa päätettyään osakunnan varsinainen jäsen siirtyy osakunnan 48 
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seniorijäseneksi. Seniorijäsenellä on osakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei 49 

äänioikeutta. 50 

 51 

Kunniajäsenikseen osakunta voi kutsua henkilöitä, joille se tahtoo osoittaa erityistä kunnioitustaan. 52 

Kunniajäseneksi kutsumista koskeva ehdotus hyväksytään, jos vähintään kaksi kolmasosaa osakunnan 53 

kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Kunniajäsenellä on osakunnan kokouksissa sekä puhe- 54 

että äänioikeus. 55 

 56 

Osakunnan inspehtori hyväksytään osakunnan varsinaiseksi jäseneksi. 57 

 58 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 59 

 60 

   6§ 61 

Osakunnan jäseneksi hyväksytyn henkilön henkilötiedot kirjataan jäsenluetteloon. 62 

 63 

   7§ 64 

Osakunta voi periä varsinaisilta jäseniltään sekä seniori- ja ulkojäseniltään jäsenmaksuja, joiden 65 

suuruudesta päätetään osakunnan syyskokouksessa. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. 66 

Kunniajäseneltä ja inspehtorilta ei peritä jäsenmaksua. 67 

 68 

   8§ 69 

Jos jäsen menettelyllään osakunnassa tai sen ulkopuolella vaikeuttaa osakunnan toimintaa, on osakunnan 70 

kokouksella oikeus erottaa hänet osakunnasta, jos vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä sitä 71 

kannattaa. 72 

 73 

Jos jäsen, joka jäsenyytensä viimeisen voimassaolovuoden viimeiseen päivään mennessä ei ole 74 

suorittanut uutta maksettavaksi säädettyä jäsenmaksua tai ei pyynnöstä ole ilmoittanut yhdistykselle 75 

voimassaolevia yhteystietojaan tai yhdistyslain vaatimia jäsenluettelotietojaan, voidaan hänet hallituksen 76 

päätöksellä erottaa jäsenyydestä. 77 

 78 

   9§ 79 

Jäsen voi erota osakunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osakunnan hallituksen kokoukselle. 80 

 81 

 82 

III Osakunnan kokous 83 

 84 

   10§ 85 

Osakunta kokoontuu kokouksiinsa hallituksen kutsusta, jos hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos 15 86 

jäsentä tai vähintään 1/10 osakunnan äänioikeutetusta jäsenluvusta sitä erikseen ilmoittamansa asian 87 

käsittelyä varten kirjallisesti esittää. Korkeakoulujen loma-aikoina pidetyissä kokouksissa ei voida ottaa 88 

käsiteltäväksi tärkeitä taloudellisia kysymyksiä. 89 

 90 

   11§ 91 

Osakunnan kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella, jonka on oltava nähtävillä osakunnan huoneiston 92 

ilmoitustaululla vähintään seitsemän päivän ajan. Kutsu osakunnan kokoukseen lähetetään osakunnan 93 

jäsenille myös sähköpostitse osakunnan jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään 94 

seitsemän päivää ennen osakunnan kokousta. 95 

 96 

Milloin osakunnan kokouksen esityslistalla on inspehtorin, hallituksen jäsenten tai virkailijoiden vaaleja, 97 



3/5 

sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen, tärkeä taloudellinen kysymys, kuten esimerkiksi 98 

kiinteistön ostaminen, myyminen tai kiinnittäminen, tai kurinpidollinen kysymys, on siitä mainittava 99 

kokouskutsussa. 100 

    101 

   12§ 102 

Osakunnan kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näissä säännöissä määrätyllä tavalla. 103 

 104 

   13§ 105 

Osakunnan varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. 106 

 107 

Kevätkokous pidetään helmi- tai maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 108 

- osakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edellisestä 109 

toimikaudelta 110 

- tilinpäätöksen vahvistaminen 111 

- vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle tai toimenpiteet, joita osakunnan hallinto ja 112 

toiminnantarkastajien lausunto edellyttävät. 113 

 114 

Syyskokous pidetään marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 115 

- tulevan toimikauden talousarvio ja toimintasuunnitelma 116 

- hallituksen ja virkailijoiden valinta tulevaksi toimikaudeksi 117 

- kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta tarkastamaan tulevan 118 

toimikauden tilejä ja hallintoa. 119 

- jäsenmaksujen suuruus 7§ mukaisesti.  120 

 121 

   14§ 122 

Osakunnan kokouksissa puhetta johtaa ensisijaisesti inspehtori. Hänen ollessaan estynyt puhetta johtaa I 123 

tai II kuraattori. Jos kaikki edellä mainitut henkilöt ovat estyneitä, valitsee osakunnan kokous 124 

keskuudestaan puheenjohtajan. 125 

 126 

 127 

IV Osakunnan inspehtori ja kuraattorit 128 

 129 

   15§ 130 

Osakunta valitsee syyskokouksessa inspehtorin Turun yliopiston professorien keskuudesta kolmeksi 131 

vuodeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa kokousta seuraavan vuoden kalenterivuoden alusta. Jos 132 

inspehtorin paikka vapautuu ennen hänen toimikautensa päättymistä, valitaan osakunnan kokouksessa 133 

uusi inspehtori jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Inspehtorin tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä 134 

yhdistyksen ja yliopiston välillä. 135 

 136 

   16§ 137 

Osakunta valitsee syyskokouksessaan hallituksen puheenjohtajan eli I kuraattorin yhdeksi vuodeksi. 138 

Etusija valinnassa annetaan osakunnan hallitustyöskentelyssä ansioituneelle jäsenelle. Jos I kuraattorin 139 

toimi vapautuu ennen hänen toimikautensa päättymistä tai jos I kuraattori on estynyt hoitamaan 140 

tehtäviään yli 3 kuukauden ajan, valitaan osakunnan kokouksessa uusi I kuraattori jäljellä olevaksi 141 

toimikaudeksi. 142 

 143 

   17§ 144 

Hallituksen varapuheenjohtajaa kutsutaan II kuraattoriksi. Hän hoitaa I kuraattorin tehtäviä tämän ollessa 145 
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estyneenä. II kuraattori valitaan osakunnan syyskokouksessa yhdeksi vuodeksi. II kuraattorin valinnassa 146 

etusija annetaan osakunnan toiminnassa ansioituneelle jäsenelle. 147 

 148 

 149 

V Osakunnan hallitus 150 

 151 

   18§ 152 

Hallitukseen kuuluvat varsinaisina jäseninä hallituksen puheenjohtaja eli I kuraattori, varapuheenjohtaja 153 

eli II kuraattori, pääsihteeri ja taloudenhoitaja. Lisäksi hallitukseen voi kuulua enintään 6 muuta 154 

varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaiset  jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet valitaan osakunnan 155 

syyskokouksessa ja heidän toimikautensa kestää yhden vuoden. Toimikaudet alkavat kalenterivuoden 156 

alusta. 157 

 158 

Edellä lueteltujen varsinaisten jäsenten lisäksi hallitukseen valitaan enintään kaksi varajäsentä. 159 

Mahdolliset varajäsenet valitaan järjestyksessä I varajäsen, II varajäsen. Mikäli yksi hallituksen 160 

varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, I varajäsen saa äänioikeuden. Jos vähintään 161 

kaksi hallituksen varsinaista jäsentä tai yksi hallituksen varsinainen jäsen ja I varajäsen ovat estyneet 162 

osallistumasta kokoukseen II varajäsen saa äänioikeuden. 163 

 164 

Hallituksen kutsuu koolle I kuraattori. Hallitus on päätösvaltainen, kun joko I tai II kuraattori ja kolme 165 

muuta hallituksen jäsentä tai varajäsentä on läsnä. Hallituksen tehtävänä on mm. 166 

- antaa lausunto osakunnan kokouksen hallitukselle valmisteltaviksi jättämistä kysymyksistä ja 167 

tehdä omasta aloitteestaan esityksiä osakunnan kokoukselle 168 

- laatia ja esittää syyskokoukselle ehdotus tulevan toimikauden talousarvioksi ja 169 

toimintasuunnitelmaksi 170 

- hoitaa täydellä vastuuvelvollisuudella menoja koskevat asiat talousarvion mukaisesti 171 

- valvoa osakunnan etua ja mainetta 172 

- laatia ja esittää kevätkokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös 173 

- hoitaa muut osakunnan kokouksen antamat tehtävät, panna osakunnan kokouksen päätökset 174 

täytäntöön ja hoitaa juoksevat asiat. 175 

Hallituksen tehtävistä voidaan antaa tarkempia määräyksiä hallituksen ohjesäännössä. 176 

 177 

 178 

VI Toiminnantarkastajat ja muut virkailijat 179 

 180 

   19§ 181 

Osakunta valitsee syyskokouksessaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 182 

tarkastamaan tulevan tilikauden tilejä. 183 

 184 

   20§ 185 

Osakunnalla on virkailijaluettelossa mainittuja virkailijoita, joista voidaan antaa tarkempia määräyksiä 186 

virkailijoiden ohjesäännössä. 187 

 188 

 189 

VII Muut määräykset 190 

 191 

   21§ 192 

Osakunnan tunnusmerkkejä ovat osakuntanauha, harrastusmerkki, ansionauha, ansiomerkki, 193 
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kunnianauha, kunniamerkki ja inspehtorin nauha, joiden käytöstä ja myöntämisestä voidaan antaa 194 

tarkempia määräyksiä erityisessä ohjesäännössä. Osakunnan kokous voi päätöksellään vahvistaa myös 195 

muita tunnusmerkkejä osakunnan käytettäväksi. 196 

    197 

   22§ 198 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää osakunta kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon 199 

välein pidettävässä osakunnan kokouksessa. Jotta sääntöjen muutos tulisi hyväksytyksi, sääntöjen 200 

muuttamista täytyy kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä molemmissa kokouksissa. 201 

    202 

   23§ 203 

Päätös osakunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden kuukauden välein 204 

pidettävässä osakunnan kokouksessa. Tällaisen päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa 205 

molemmissa kokouksissa vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä. 206 

 207 

   24§ 208 

Osakunnan purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jäävät varat käytettäväksi itäsuomalaista perinnettä 209 

edistävään tarkoitukseen osakunnan viimeisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla. 210 


