Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry:n säännöt
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry, josta voidaan käyttää epävirallista
lyhennettä Matrix. Yhdistyksen kotikunta on Helsinki.

2 § Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

3 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa Helsingin yliopiston matematiikan opiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä
opiskeluun liittyviä etuja ja edistää jäsentensä vapaa-ajan harrastustoimintaa. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys






on yhteydessä matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan sekä muihin vastaaviin yhdistyksiin
osallistuu opetuksen kehittämiseen tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja
järjestää opinto-ohjausta
järjestää erilaisia vapaa-ajan tilaisuuksia ja harrastustoimintaa
hankkii jäsenilleen vapaa-ajan toiminnan tarvikkeita, kuten haalareita ja kangasmerkkejä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää
rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös omistaa kiinteää omaisuutta.

4 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Helsingin yliopiston Matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan vastuulla olevassa koulutusohjelmassa opiskeleva. Ulkojäseneksi
voidaan hyväksyä kuka tahansa Helsingin yliopiston tutkinto- tai jatko-opiskelija. Kannatusjäseneksi
voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset, ulko- ja kannatusjäsenet
hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi äänten enemmistöllä hallituksen esityksestä kutsua henkilön,
joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tavoitteita.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Yhdistyksen jäseniltä, kunniajäseniä lukuun ottamatta, peritään jäsenmaksua, jonka suuruudesta
päättää yhdistyksen kevätkokous. Eri jäsenryhmien jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenmaksukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.
Jäsenmaksu voidaan maksaa kerralla myös usealta jäsenmaksukaudelta, mikäli yhdistyksen
kevätkokous niin päättää. Usean kauden kerralla maksaminen voi maksaa vuositasolla suhteellisesti eri
määrän kuin yhden kauden maksaminen.

Hallitus voi vapauttaa varsinaisen jäsenen jonkin vuoden jäsenmaksusta erityisestä syystä, kuten
vaihto-oppilasvuoden, ase- tai siviilipalveluksen suorittamisen, sairauden tai tilapäisen opiskelujen
keskeytymisen vuoksi.

6 § Jäsenen oikeudet
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin kokouksiin ja muihin yleisiin
tilaisuuksiin. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus. Yhdistyksen
kokouksissa kaikilla varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus ja yksi ääni. Muilla jäsenryhmillä ei ole
äänioikeutta.

7 § Eroaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai
ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan
eronneeksi eroilmoituksen tekemisestä lukien. Yhdistyksen kokous voi kolmen neljäsosan äänten
enemmistöllä annetuista äänistä erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus voi
yksimielisellä päätöksellä erottaa jäsenen, joka ei ole 31.7. mennessä maksanut kuluvan kauden
jäsenmaksuaan tai ei enää täytä 4 §:ssä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintään kuusi muuta hallituksen
varsinaista jäsentä sekä 0–6 varajäsentä. Hallituksen varsinaisten jäsenten ollessa estyneitä varajäsenet
toimivat heidän sijallaan. Varajäsenet korvaavat hallituksen varsinaisia jäseniä siinä järjestyksessä kuin
heitä valittaessa on määrätty. Kaikkien hallituksessa toimivien henkilöiden on oltava yhdistyksen
äänioikeutettuja jäseniä.

9 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on








edustaa yhdistystä
ohjata ja valvoa taloudenhoitajan toimintaa
valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä panna toimeen niiden päätökset
hoitaa lain, sääntöjen ja kokousten päätösten mukaan yhdistyksen asioita
laatia kevätkokousta varten toimintakertomus ja tilinpäätös
laatia syyskokousta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle vuodelle
ylläpitää yhdistyksen jäsenluetteloa.

10 § Hallituksen kokousten päätösvaltaisuus
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.
Kokousta johtaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

11 § Yhdistyksen kokouksen päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos koolle kutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.
Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava näiden sääntöjen 18 §:ssä mainittua poikkeusta lukuun
ottamatta viikkoa aikaisemmin yhdistyksen internetsivuilla, yhdistyksen sähköpostilistalla sekä
Matrixin ilmoitustaululla.

12 § Kevätkokous
Tammi–maaliskuussa pidettävän kevätkokouksen tehtävänä on






esittää edellisen toimikauden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto
päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta
päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
päättää jäsenmaksukaudet ja jäsenmaksujen suuruus
käsitellä muut kokoukselle esitetyt asiat.
Taloudenhoitajan on toimitettava tilinpäätös toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta.

13 § Syyskokous
Loka–marraskuussa pidettävän syyskokouksen tehtävänä on







valita hallituksen jäsenet sääntöjen 8 §:n rajoissa
valita muut tarpeelliseksi katsotut toimihenkilöt
valita kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
päättää seuraavan vuoden talousarviosta
päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta
käsitellä muut kokoukselle esitetyt asiat.

14 § Ylimääräiset kokoukset
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten vaatii
tai jos hallitus pitää sitä aiheellisena tai jos yhdistyksen kokous niin päättää.

15 § Asian käsittely
Yhdistyksen jäsen voi pyytää hallitukselta asian ottamista yhdistyksen kokouksen esityslistalle
toimittamalla pyynnön kirjallisena hallitukselle vähintään kaksi vuorokautta ennen yhdistyksen
kokousta. Esityslistan ulkopuolelta asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos vähintään puolet kokouksessa
läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä niin haluaa.
Äänestys kokouksessa toimitetaan avoimesti, ellei joku yhdistyksen äänioikeutettu jäsen vaadi suljettua
lippuäänestystä. Yhdistyksen jäsen ei voi äänestää valtakirjalla. Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten

enemmistöllä, ellei säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa.
Jos vaaleissa valittavia on enemmän kuin yksi, käytetään enemmistövaalitapaa. Tällöin jokainen antaa
äänen enintään niin monelle kuin valittavia on. Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet.
Kokouksessa valittavien kahden pöytäkirjantarkastajan tehtävänä on valvoa pöytäkirjan pitoa ja avustaa
puheenjohtajaa äänestysten toimittamisessa. Kokouksen päätöksiin tyytymätön voi merkityttää
pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

16 § Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai taloudenhoitaja yksin tai varapuheenjohtaja
ja sihteeri yhdessä. Hallituksen kokous voi lisäksi määrätä hallituksen jäsenen kirjoittamaan yksinään
yhdistyksen nimen.

17 § Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia ja lisäyksiä sääntöihin voidaan tehdä, kun asia on käsitelty kahdessa peräkkäisessä
vähintään kahden viikon väliajalla pidettävässä kokouksessa ja hyväksytty kummassakin äänten
enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

18 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistys voidaan purkaa, jos kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä
kokouksessa neljä viidesosaa äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa purkamisehdotusta.
Kummastakin kokouksesta on ilmoitettava vähintään kahta viikkoa aikaisemmin sääntöjen 11 §:n
mukaisesti. Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jääneet
varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan tavalla, josta yhdistyksen
jälkimmäinen purkava kokous päättää.

