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TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kanslerin 17. päivänä maaliskuuta 2010 vahvistama

1 § Nimi, kotipaikka, kieli ja perustamispäivä

Yhdistyksen nimi on Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys, josta voidaan käyttää lyhennettä 
TYT.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen kieli on suomi.

Yhdistys on perustettu 7.2.1853. Vuosijuhlaa vietetään perustamisajankohdan mukaisesti 
pääsääntöisesti helmikuun toisella viikolla. 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistys on asetuksen 383/48 mukainen vuoden 1852 yliopiston sääntöihin perustuva 
ylioppilastiedekunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan opiskelijoiden 
edunvalvonta- ja palvelujärjestönä ja yhdyssiteenä sekä toimia jäsentensä taloudellisten, 
ammatillisten ja sosiaalisten etujen puolesta edustamalla jäseniään varsinkin ylioppilaskunnassa, 
ylioppilaspolitiikassa ja muussa opiskelijoita koskevassa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Yhdistys pyrkii syventämään jäsentensä teologista, uskonnollista ja yhteiskunnallista tietämystä ja 
tukemaan heitä opintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus-, keskustelu-, koulutus- ja vapaa-ajan 
tilaisuuksia, tarjoaa jäsenilleen opinto- ja kulttuuripalveluja  sekä harrastusmahdollisuuksia, tekee 
tarvittaessa esityksiä ja aloitteita toimintaansa liittyvissä asioissa sekä julkaisee ja kustantaa 
Kyyhkynen-nimistä aikakauslehteä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa yhteistoimintaa vastaavien koti- ja 
ulkomaisten järjestöjen kanssa, välittää ja lainata jäsenilleen teologista kirjallisuutta, tukea 
jäsentensä harrastus-, kerho-, kulttuuri-, uskonnollista ja muuta toimintaa, järjestää ulko-, kannatus- 
ja kunniajäsenilleen tapaamisia sekä toimia muillakin tarkoitukseensa sopivilla tavoilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja maksullisia tilaisuuksia, 
omistaa sekä irtainta että kiinteää omaisuutta sekä osakkeita ja harjoittaa arvopaperikauppaa. 
Yhdistys voi myös perustaa rahastoja sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi muuhun yhdistyksen tarkoitusperiä palvelevaan ja rekisteröityyn 
yhdistykseen.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Helsingin yliopiston teologisessa 
tiedekunnassa perustutkintoa suorittava opiskelija. Jäseneksi liitytään maksamalla toverineuvoston 
määräämä jäsenmaksu. 
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Jäsenyys lakkaa, kun teologian maisterin tutkinto on suoritettu. Jäsenyys on voimassa opiskeluajan, 
kuitenkin enintään kymmenen vuotta kerrallaan. Ellei jäsen ole kymmenen vuoden kuluessa 
opintojen aloittamisesta suorittanut teologian maisterin tutkintoa, hänen on ilmaistava tahtonsa 
säilyttää jäsenyytensä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle kuluvan kalenterivuoden loppuun 
mennessä. Muutoin hänet katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle. Jäsen katsotaan 
eronneeksi ilmoituksestaan lukien.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voi liittyä jokainen Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan jatko-
opiskelijarekisterissä oleva opiskelija, teologisessa tiedekunnassa perus- tai jatkotutkintoa 
suorittava vaihto-opiskelija tai muussa yliopistossa perustutkintoa suorittava opiskelija. Jäseneksi 
liitytään maksamalla lukuvuosittain toverineuvoston määräämä ulkojäsenmaksu. Ulkojäsenellä on 
läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen henkilö tai yhteisö, joka tukee 
yhdistyksen toimintaa maksamalla vuosittain toverineuvoston määräämän kannatusjäsenmaksun. 
Kannatusjäsenmaksu määrätään erikseen henkilö- ja yhteisöjäsenelle. Kannatusjäsenellä tai 
kannatusjäsenen valtuuttamalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Toverineuvosto voi kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi puheenjohtajana toimineen 
henkilön, joka on yhteiskunnallisesti ansioitunut. Yhdistyksellä voi olla kerrallaan vain yksi 
kunniapuheenjohtaja. Kutsumisesta ja kunniapuheenjohtajuuden edellytyksistä säädetään erikseen 
toverineuvoston vahvistamalla ohjesäännöllä.

Toverineuvosto voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi ansioituneen henkilön. Kutsumisesta ja 
kunniajäsenyyden edellytyksistä säädetään erikseen toverineuvoston vahvistamalla ohjesäännöllä.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen 
kokouksissa, ja he ovat vapaat jäsenmaksuvelvollisuudesta.

4 § Päätöksenteko ja hallinto

Yhdistyksen toimielimet ovat yleinen kokous, toverineuvosto ja toverineuvoston asettama hallitus. 
Päätösvaltaa käyttävät yleinen kokous ja toverineuvosto näissä säännöissä määritellyllä tavalla. 
Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.

Yhdistyksellä on inspehtori ja kuraattori.

5 § Inspehtori ja kuraattori

Inspehtori
Yhdistyksen inspehtorina toimii toverineuvoston valitsema Helsingin yliopiston teologisen 
tiedekunnan professori. Inspehtorin toimikausi on neljä vuotta. Toimikausien määrää ei ole rajattu. 
Jos inspehtori on pitkäksi ajaksi estynyt hoitamasta tointaan, voidaan siksi ajaksi valita väliaikainen 
inspehtori.

Inspehtorin tehtävänä on johtaa puhetta yhdistyksen yleisessä kokouksessa ja ratkaista sääntöjen 
tulkintaan liittyvät erimielisyydet.

Kuraattori
Yhdistyksen kuraattoriksi toverineuvosto valitsee teologian maisterin tutkinnon suorittaneen 
henkilön. Kuraattorin toimikausi on kaksi vuotta. Sama henkilö voi toimia kuraattorina kerrallaan 
korkeintaan kaksi kautta.

Kuraattori
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- Johtaa puhetta toverineuvoston kokouksissa;
- Valvoo, että yhdistyksen sääntöjä noudatetaan;
- Valvoo vaalilautakunnan, talousvaliokunnan, jaostojen, toimikuntien, työryhmien, virkailijoiden ja 

toimihenkilöiden toiminnan lainmukaisuutta ja hyvää hallintomenettelyä.

6 § Yleinen kokous

Yhdistyksen yleisen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen inspehtori
- Päättämään toverineuvoston ehdottamasta sääntöjen muutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta tai;
- Keskustelemaan ja ilmaisemaan kantansa, kun inspehtori katsoo sen tarpeelliseksi tai;
- Kun yksi kymmenesosa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä inspehtorilta vaatii. Vaatimus on tehtävä 

kirjallisesti ja siitä tulee ilmetä se erityinen syy, johon vaatimus perustuu.

Yleinen kokous on pidettävä aikaisintaan kahden viikon ja viimeistään neljän kuukauden kuluessa 
siitä, kun vaatimus kokouksen koollekutsumisesta on toimitettu inspehtorille.

Kutsu yhdistyksen yleiseen kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista päivää ennen kokousta 
yhdistyksen ja tiedekunnan ilmoitustaululla sekä yhdistyksen pääasiallisella tiedotuskanavalla.

Yhdistyksen yleisessä kokouksessa on äänioikeus jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä.

Yhdistyksen yleisessä kokouksessa johtaa puhetta inspehtori tai hänen ollessa estyneenä 
kuraattori. Muutoin noudatetaan soveltuvin osin toverineuvoston kokousten työjärjestystä.

Yleisissä kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näistä 
säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni tai, 
puheenjohtajan niin halutessa, arpa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

7 § Toverineuvosto

Muissa kuin yleiselle kokoukselle kuuluvissa asioissa yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää 
varsinaisten jäsenten yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella valitsema toverineuvosto.

Toverineuvostoon kuuluu 20 varsinaista jäsentä, jotka valitaan suhteellista vaalitapaa käyttäen, 
sekä varajäseniä. Vaalin toimittamisesta ja varajäsenistä säädetään erikseen toverineuvoston 
vaalijärjestyksessä.

Toverineuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan.

Toverineuvoston toimikausi alkaa kun toverineuvoston vaalin tulos on vahvistettu ja päättyy 
seuraavan vaalin tuloksen vahvistamiseen, kuitenkin niin, että toimikausi jatkuu, kunnes uusi 
toverineuvosto on järjestäytynyt.

Toverineuvoston on kokoonnuttava vähintään seuraavasti: järjestäytymiskokous marras- 
joulukuussa, talvikokous tammikuussa, tilinpäätöskokous helmi-maaliskuussa, kevätkokous 
toukokuussa ja syyskokous syys-lokakuussa.

Toverineuvoston ylimääräinen kokous pidetään inspehtorin, kuraattorin tai hallituksen 
vaatimuksesta tai milloin vähintään yksi neljäsosa (1/4) toverineuvoston varsinaisista jäsenistä sitä 
hallitukselta kirjallisesti vaatii. Vaatimuksesta tulee ilmetä se erityinen syy, johon vaatimus perustuu. 
Tällaisessa tapauksessa pidettäköön kokous viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, 
kun vaatimus tällaisen kokouksen koollekutsumisesta on toimitettu hallitukselle.

Toverineuvoston kokouksen kutsuu koolle hallitus, joka valmistelee kokouksissa päätettävät asiat. 
Toverineuvosto voi päättää asioiden valmistelemisesta muulla tavoin.
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Hallituksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen tai toverineuvoston 
varapuheenjohtajan on toimitettava kokouksen esityslista kullekin toverineuvoston jäsenelle 
viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys toisin vaadi.

Toverineuvoston kokouksessa käsiteltäväksi haluamastaan asiasta on jäsenen toimitettava 
kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kuukausi ennen kokousta. Asia on kokouskutsussa erikseen 
mainittava.

Toverineuvoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä, ellei 
toverineuvosto toisin päätä.

Toverineuvosto on päätösvaltainen, kun kuraattori tai toverineuvoston varapuheenjohtaja sekä 
vähintään puolet (1/2) muista jäsenistä on paikalla.

Toverineuvoston jäsen on velvollinen, ollessaan itse tilapäisesti estyneenä, kutsumaan kokoukseen 
tilalleen varajäsenen.

Puhetta toverineuvoston kokouksissa johtaa kuraattori tai tämän ollessa estyneenä toverineuvoston 
varapuheenjohtaja.

Toverineuvoston kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näistä 
säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni tai, 
puheenjohtajan niin halutessa, arpa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

Toverineuvoston kokouksissa käsitellään seuraavat asiat
− avataan kokous;
− valitaan sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
− todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
− hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Marras- joulukuussa pidettävässä järjestäytymiskokouksessa
− valitaan toverineuvoston jäsenistä toverineuvoston varapuheenjohtaja;
− asetetaan hallitus; valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja 

tarvittavat muut jäsenet, ja määritellään hallituksen jäsenten vastuualue;
− päätetään Kyyhkysen toimituskunnan asettamisesta: valitaan päätoimittaja sekä tarvittaessa 

muita jäseniä;
− todetaan toverineuvoston varajäsenet;
− asetetaan tarvittaessa talousvaliokunta ja jaostot, joista säädetään erikseen näissä säännöissä;
− valitaan tarvittavat virkailijat;
− päätetään yhdistyksen jäsenmaksuista ja niiden perimisestä;
− päätetään tilintarkastajille seuraavan vuoden toiminnan ja tilinpidon tarkastuksesta 

maksettavista palkkioista;
− valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden 

toimintaa ja tilinpitoa;
− päätetään tulevan toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelusta;
− käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tammikuussa pidettävässä talvikokouksessa
− hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus;
− hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
− käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Helmi-maaliskuussa pidettävässä tilinpäätöskokouksessa
− käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
− päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
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− päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
− käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Toukokuussa pidettävässä kevätkokouksessa
− päätetään yhdistyksen kesäajan järjestelyistä;
− päätetään uusien opiskelijoiden vastaanottamisesta ja muiden alkusyksyn tapahtumien 

järjestelyistä;
− käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syys-lokakuussa pidettävässä syyskokouksessa
− päätetään toverineuvoston vaalien järjestämisestä;
− käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Lisäksi toverineuvosto
− valitsee inspehtorin;
− valitsee kuraattorin;
− päättää yhdistyksen virallisista tunnuksista;
− huolehtii yhdistyksen strategisesta toiminta- ja taloussuunnittelusta;
− päättää muista asioista, jotka muualla säännöissä on määrätty toverineuvoston päätettäviksi;
− voi katsoessaan tarpeelliseksi erottaa hallituksen jäsenen, yhdistyksen toimihenkilön tai 

Kyyhkysen toimituskunnan jäsenen. Tällöin on asianosaiselle varattava mahdollisuus tulla 
kuulluksi ennen päätöksen tekemistä;

− vapauttaa tarvittaessa hallituksen tehtävistään ja valitsee uuden hallituksen;
− myöntää hakemuksesta eron hallituksen tai toverineuvoston jäsenelle, yhdistyksen 

toimihenkilölle tai Kyyhkysen toimituskunnan jäsenelle kesken toimikauden;
− voi pidättää ratkaistavakseen asian, joka näissä säännöissä ei erityisellä säädöksellä ole 

määrätty jonkin muun elimen päätettäväksi. Aloitteen ratkaisuvallan pidättämiseksi voi tehdä 
jaosto, talousvaliokunta, toimikunta tai toverineuvoston jäsen.

Jokainen toverineuvoston jäsen kuuluu johonkin hallituksen jäsenen johtamaan jaostoon ja 
osallistuu sen työskentelyyn.

8 § Hallitus

Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, johon kuuluvat toverineuvoston valitsemat 
yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä vähintään kolme ja enintään 
seitsemän muuta jäsentä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai 
jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) hallituksen jäsenistä sitä hallituksen puheenjohtajalta vaatii. 
Vaatimus on tehtävä kirjallisesti. Tällaisessa tapauksessa kokous on pidettävä viimeistään 
seitsemän päivän kuluessa siitä, kun vaatimus tällaisen kokouksen koollekutsumisesta on toimitettu 
hallituksen puheenjohtajalle.

Hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä, ellei hallitus toisin 
päätä. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 
puolet (1/2) sen jäsenistä on paikalla.

Hallituksen jäsen on velvollinen, ollessaan estyneenä saapumaan kokoukseen, ilmoittamaan tästä 
ennakkoon kokouksen koollekutsujalle.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan ja päätökset tehdään yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
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Hallituksen tehtävänä on:
− edustaa yhdistystä;
− seurata kehitystä opintoasioissa ja jäsenistöä koskevissa työelämäkysymyksissä ja ryhtyä 

tarvittaessa toimiin jäsenistön etujen turvaamiseksi;
− valmistella toverineuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat;
− antaa toverineuvostolle vuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös;
− antaa toverineuvostolle talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma;
− huolehtia ja vastata yhdistyksen julkaisu- ja tiedotustoiminnasta yhdessä Kyyhkysen 

toimituskunnan kanssa;
− pitää yllä yhdistyksen jäsenluetteloa;
− vastata vuosijuhlien ja fuksiaisten järjestämisestä;
− tarvittaessa palkata yhdistykselle toimistonhoitaja;
− tarvittaessa perustaa asioiden valmistelua varten työryhmiä;
− tarvittaessa valita yhdistykselle muita toimihenkilöitä.

Hallitus nimittää toverineuvoston vaalien jälkeen hallitusneuvottelijan, joka aloittaa 
hallitusneuvottelut hallituksen muodostamisesta ja tarvittaessa virkailijoista. Hallitusneuvotteluun 
kutsutaan toverineuvostoon valitut sekä kaikki hallitustyöskentelystä kiinnostuneet yhdistyksen 
jäsenet.

Hallitus antaa hallitusneuvottelijalle suosituksen hallituksen kokoonpanosta ja virkailijoista. 
Hallitusneuvottelut käydään hallituksen suosituksen pohjalta.

Hallitusneuvottelija jättää hallitusneuvottelujen tuloksen toverineuvoston järjestäytymiskokoukselle 
esityksenä hallituksen kokoonpanosta ja virkailijoista.

Kesken toimikauden eronneen tai muuten tehtävästään vapautuneen hallituksen jäsenen tai 
virkailijan paikan täyttämiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi toverineuvosto voi määrätä uuden 
henkilön hoitamaan kyseistä tehtävää. Näissä tapauksissa esityksen hallituksen jäsenen tai 
virkailijan tehtävän täyttämisestä valmistelee hallitus.

9 § Jaostot, toimikunnat, työryhmät, virkailijat ja toimihenkilöt 

Jaostot 
Toverineuvosto voi asettaa yhdistyksen asioiden valmistelua ja päätösten täytäntöönpanoa varten
erilaisia jaostoja.

Jaostot toimivat hallituksen alaisuudessa ja apuna. Kunkin jaoston toimintaa johtaa se hallituksen 
jäsen, jonka vastuualueeseen jaoston toimiala kuuluu. Jaostojen toimikausi on sama kuin 
hallituksen toimikausi. 

Jaostojen kokouksiin ja muuhun toimintaan voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet.

Toimikunnat 
Toverineuvosto voi asettaa päätöksentekonsa tehostamiseksi yksittäisten asioiden valmistelua 
varten toimikuntia. Toimikunnat toimivat toverineuvoston alaisuudessa.

Toverineuvosto asettaa toimikunnalle kokoonkutsujan, tehtävän ja aikataulun. Toimikunnan 
toimikausi voi jatkua yli toverineuvoston vaalikauden. Toimikunta lakkaa, kun sen valmistelemasta 
asiasta on tehty päätös.

Toimikunta voi kuulla valmistelutyössään ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Työryhmät
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Hallitus voi asettaa päätöksentekonsa tehostamiseksi yksittäisten asioiden valmistelua ja päätösten 
täytäntöönpanoa varten työryhmiä. Työryhmät toimivat hallituksen alaisuudessa.

Hallitus asettaa työryhmälle kokoonkutsujan, tehtävän ja aikataulun. Työryhmän toimikausi voi 
tarvittaessa jatkua yli hallituksen toimikauden. Työryhmä lakkaa, kun sen valmistelemasta asiasta 
on tehty päätös, tai, jos työryhmän tehtäväksi on asetettu aikaisemman päätöksen täytäntöönpano, 
kun hallitus toteaa työryhmän lakkautetuksi.

Työryhmä voi kutsua valmistelu- ja täytäntöönpanotyöhönsä mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Virkailijat
Toverineuvosto voi asettaa hallituksen avuksi virkailijoita. Virkailijan on oltava yhdistyksen 
varsinainen jäsen. Virkailijat voivat toimia jaostojen sihteereinä tai vastata erillisestä toimialasta. 
Virkailijoiden toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi, ellei virkailijan tehtävä edellytä muuta.

Toimihenkilöt
Hallitus voi valita toimihenkilöitä avustamaan tai vastaamaan erilaisten hankkeiden toteuttamisesta. 
Toimihenkilönä voivat toimia myös muut jäsenet kuin varsinaiset jäsenet. Toimihenkilöiden 
toimikausi voidaan määritellä tehtävän mukaan, kuitenkin kahdeksitoista kuukaudeksi kerrallaan.

10 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä se hallituksen 
jäsen, jonka toimenkuvaan käsiteltävä asia kuuluu.

Hallitus voi valtuuttaa taloudenhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen tämän toimialaan liittyvissä 
asioissa yksin, siten kuin toimeksiannossa tarkemmin sanotaan.

11 § Kurinpito

Yhdistyksen jäsenen on noudatettava hyvää käytöstä ja toimittava niin, että hyvä toverihenki ja 
moitteeton käytös säilyvät.

Yhdistyksen jäsenen, joka on valittu edustamaan yhdistystä tai esiintyy yhdistyksen nimissä, tulee 
olla solidaarinen yhdistystä ja sen jäsenistöä kohtaan.

Toverineuvosto voi kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä antaa varoituksen yhdistyksen jäsenelle, 
joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai sääntöjä.

Toverineuvosto voi kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on 
toiminut törkeällä tavalla vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai sääntöjä. Erottaminen voi olla 
määräaikainen.

Esityksen varoituksen antamisesta tai erottamisesta voivat tehdä inspehtori, kuraattori, 
toverineuvoston jäsen, hallitus tai vähintään kymmenen yhdistyksen varsinaista jäsentä yhteisesti. 
Esitys jätetään yhdistyksen kuraattorille.

Kurinpitoasia käsitellään toverineuvoston kokouksessa aikaisintaan kolmenkymmenen päivän 
kuluttua esityksen jättämisestä. Asian käsittely on mainittava kokouskutsussa. Jäsenelle on 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi toverineuvoston kokouksessa ennen kurinpitopäätöksen tekemistä.

12 § Talous

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen toimintaa ja tilinpitoa tarkastamaan valitaan vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja 
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kaksi varatilintarkastajaa.

Yhdistyksen taloutta hoitaa toverineuvoston asettama taloudenhoitaja yhdessä toverineuvoston 
mahdollisesti asettaman talousvaliokunnan kanssa. Taloudenhoidon tulee tapahtua hallituksen 
johdolla ja valvonnan alaisena sekä hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Hallituksen on huolehdittava toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä siitä, että 
tilinpäätösasiakirjat ovat tilintarkastajien käytettävissä viimeistään helmikuun loppuun mennessä. 
Tilintarkastajien on luovutettava asiakirjat ja tilintarkastuskertomus hallitukselle maaliskuun 14. 
päivään mennessä.

Talousvaliokunta
Toverineuvosto voi asettaa talousasioiden suunnittelua ja valmistelua varten talousvaliokunnan. 
Talousvaliokunnan työskentelyä johtaa taloudenhoitaja. Talousvaliokunnan toimikausi on sama kuin 
yhdistyksen tilikausi.

Talousvaliokunnassa on taloudenhoitajan lisäksi kahdesta neljään muuta jäsentä, joiden tulee olla 
toverineuvoston jäseniä. Valiokunta voi kuulla työssään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Talousvaliokunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja 
varapuheenjohtajalla, yhdistyksen markkinointivastaavilla ja kirjanpitäjällä tai kirjanpitäjän 
valtuuttamalla edustajalla.

13 § Esteellisyys

Yhdistyksen jäsen on esteellinen ottamaan osaa häntä henkilökohtaisesti koskevan päätöksen 
tekoon. Epäselvissä tapauksissa esteellisyyden ratkaisee kokouksen puheenjohtaja.

Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä päätettäessä päätöksentekoon 
ei saa osallistua toverineuvoston jäsen, joka on kuulunut yhdistyksen hallitukseen tai 
talousvaliokuntaan kyseessä olevana tilikautena.

14 § Ohjesäännöt ja vaalijärjestys

Toverineuvosto antaa näitä sääntöjä täydentäviä ohjesääntöjä yhdistyksen pysyvistä käytännöistä. 
Ohjesäännöillä annetaan täsmentäviä määräyksiä yhdistyksen toiminnasta.

Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä toverineuvoston kokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne 
on hyväksytty toverineuvoston kokouksessa.

Toverineuvoston vaalin toimittamisesta säädetään erikseen toverineuvoston vaalijärjestyksessä. 
Vaalijärjestys ja siihen tehtävät muutokset on hyväksyttävä toverineuvoston kokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Muutokset tulevat voimaan heti, kun ne 
on hyväksytty toverineuvoston kokouksessa.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yleinen kokous toverineuvoston tekemän esityksen 
pohjalta.

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä kahdessa (2) peräkkäisessä toverineuvoston 
sääntömääräisessä kokouksessa. Ehdotus on hyväksyttävä ensimmäisessä toverineuvoston 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä, jolloin se on siirrettävä seuraavaan 
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kokoukseen. Ehdotus hyväksytään toverineuvoston esitykseksi, jos se saa muuttamattomana 
toverineuvoston toisessa kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päättää yleinen kokous toverineuvoston tekemän ehdotuksen pohjalta 
kahdessa (2) vähintään kuuden (6) ja enintään kahdentoista (12) kuukauden väliajoin pidettävässä 
kokouksessa.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa toverineuvoston kokouksessa. Ehdotus 
on hyväksyttävä ensimmäisessä toverineuvoston kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä, jolloin se on siirrettävä seuraavaan toverineuvoston järjestäytymiskokoukseen. 
Ehdotus hyväksytään toverineuvoston esitykseksi, jos se saa toverineuvoston toisessa 
kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevat päätökset on jätettävä teologisen 
tiedekunnan esityksestä Helsingin yliopiston kanslerin vahvistettaviksi.

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, sen on luovutettava varat yleisen kokouksen päätöksen 
mukaisesti Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan käytettäväksi tavalla, joka on 
mahdollisimman lähellä yhdistyksen tarkoitusperiä.

17 § Valitusoikeus

Yhdistyksen varsinainen jäsen, joka on tyytymätön yhdistyksen päätökseen, saa valittaa siitä 
kirjallisesti inspehtorille 14 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä tai milloin päätös koskee häntä 
henkilökohtaisesti, saman ajan kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

18 § Yhdistyslaki

Muutoin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Kansleri Ilkka Niiniluoto

Kanslerinsihteeri Sakari Melander
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