1.

HYYn järjestörekisteriin voidaan hyväksyä henkilöyhteenliittymä (järjestö), jonka
jäsenistä puolet, kuitenkin vähintään kymmenen on HYYn jäseniä.

2.

Järjestön tarkoitus ja toimintatavat eivät ole ristiriidassa HYYn tavoitteiden ja
yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa.

3.

Järjestön hyväksymisestä HYYn järjestörekisteriin päättää HYYn talousjohtokunta.
Talousjohtokunnalla on myös oikeus poistaa järjestö järjestörekisteristä.
Talousjohtokunta voi perustellusta syystä rajoittaa järjestön oikeuksia HYYn
järjestöpalveluihin ja järjestöille tarkoitettuihin tukiin.

4.

Järjestön ei tarvitse olla patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin rekisteröity
yhdistys. Rekisteröimättömille yhdistyksille myönnettäviä tukia voidaan kuitenkin
rajata talousjohtokunnan päätöksellä.

5.

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

6.

Järjestön hallituksen on pidettävä järjestön jäsenistä luetteloa, josta tulee ilmetä kunkin
jäsenen täydellinen nimi.

7.

Järjestöllä on oltava säännöt, joista tulee ilmetä:
7.1. Järjestön nimi.
7.2. Järjestön tarkoitus ja toimintamuodot.
-

Tarkoitus on säännöissä ilmaistava niin, että ulkopuolinenkin saa käsityksen
siitä tavoitteesta, johon järjestön toiminnassa pyritään. Tarkoituksen on
oltava yksilöity. Myös toimintamuodot, joilla järjestön päämääriä tavoitellaan,
on yksilöitävä.

7.3. Jäsenistön velvollisuus suorittaa jäsenmaksuja ja muita maksuja.
-

Jäsenistöltä voidaan periä maksuja vain, jos tästä on määrätty säännöissä.

7.4. Järjestön hallituksen jäsenten ja järjestön tilintarkastajien tai
toiminnantarkastajien lukumäärä tai vähimmäismäärä ja enimmäismäärä sekä
toimikausi.
-

Järjestöllä on oltava hallitus, jossa on oltava vähintään kolme jäsentä.
Hallituksen jäsenistä vähintään puolet on oltava HYYn jäseniä.

-

Järjestössä on oltava vähintään yksi varsinainen ja yksi varatilin- tai
toiminnantarkastaja. Tilintarkastajaksi tai toiminnantarkastajaksi ei voida
valita hallituksen jäsentä eikä muutakaan sellaista henkilöä, jolle on uskottu
järjestön hallintoon kuuluvia tehtäviä.

7.5. Järjestön tilikausi.
-

Tilikausi on määriteltävä rahaliikenteen määrästä riippumatta. Tilikauden
pituus on 12 kuukautta.

7.6. Milloin järjestön hallitus ja tilintarkastajat tai toiminnantarkastajat valitaan,
tilinpäätös vahvistetaan ja hallituksen vastuuvapaudesta päätetään.
-

Tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä on
päätettävä kerran vuodessa.

7.7. Miten ja missä ajassa järjestön jäsenkokous kutsutaan koolle.
7.8. Miten järjestön varat on käytettävä, jos järjestö purkautuu tai lakkautetaan.
8.

Järjestön sääntömuutokset on välittömästi ilmoitettava ylioppilaskuntaan.

9.

Kaikkien HYYn piirissä toimivien järjestöjen tulee päivittää yhteystietonsa,
jäsenmääränsä ylioppilaskunnan jäsenten sekä muiden osalta sekä jäsenmäärän
laskuperuste HYYn järjestörekisteriin vuosittain ja ilmoittaa mahdollisista
osoitteenmuutoksista kuukauden sisällä muutoksen voimaan astumisesta. Lisäksi

jokaisen järjestön on vuosittain toimitettava toimintakertomuksensa HYYlle. Mikäli
järjestö ei ole päivittänyt vaadittuja tietoja hakuajan loppuun mennessä tai toimittanut
edellisen vuoden toimintakertomusta vuoden loppuun mennessä, voi talousjohtokunta
poistaa järjestön HYYn järjestörekisteristä.
10. HYYn musiikkikorporaatiot (Ylioppilaskunnan Laulajat, Ylioppilaskunnan Soittajat,
Akademiska Sångföreningen sekä Akademiska Damkören Lyran) sekä Ylioppilasteatteri
esiintyvät ylioppilaskunnan järjestämissä tilaisuuksissa kerran vuodessa korvauksetta.
11. Kohtia 2, 3, 4, 8, 9 ja 12 lukuun ottamatta näitä sääntöjä ei sovelleta Teologian
ylioppilaiden tiedekuntayhdistykseen, osakuntiin, osakuntien kuoroihin ja orkestereihin
tai osakuntien yhteistyöelimiin, HYYn edustajistoryhmiin, kahden tai useamman
yliopiston välisten maisteriohjelmien ainejärjestöihin tai jatko-opiskelijoiden
edunvalvontaa harjoittaviin yhdistyksiin.
12. Näitä sääntöjä sovelletaan HYYn piiriin pyrkiviin järjestöihin ja jo HYYn piiriin
hyväksyttyihin järjestöihin 31.1.2017 alkaen.

1.

Kahden tai useamman yliopiston välisten maisteriohjelmien ainejärjestöt voidaan
hyväksyä HYYn piiriin, vaikka nämä eivät täyttäisi 50% jäsenehtoa. Muilta osin järjestön
tulee täyttää HYYn piiriin pyrkivien järjestöjen ehdot.

2.

HYYn piiriin hyväksytyt kahden tai useamman yliopiston välisen maisteriohjelman
ainejärjestöt ovat oikeutettuja hakemaan toiminta-avustusta ja järjestötilaa, mikäli
eivät saa tai hae jonkin toisen ylioppilaskunnan myöntämää toiminta-avustusta tai
järjestötilaa. Toiminta-avustusta hakiessaan järjestön on ilmoitettava muut
ylioppilaskunnat, joiden piiriin se kuuluu.

3.

HYYn piiriin hyväksytyt kahden tai useamman yliopiston välisen maisteriohjelman
ainejärjestöt ovat oikeutettuja käyttämään HYYn järjestöpalveluja samoilla ehdoilla
kuin muut HYYn alaiset järjestöt.

