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Luku 1: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuodot
1. Yhdistyksen nimi on Turun ylioppilasteatteri ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku

2. Yhdistyksen tarkoituksena on syventää teatterityön tuntemusta jäsentensä keskuudessa ja
pyrkiä laajentamaan yleistä näyttämötaiteen harrastusta.
3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää yllä Turun ylioppilasteatteri -nimistä
näyttä möä, valm staa ja esittää näytelmiä, tekee val istustyötä näyttämökulttuu ri n
edistämiseksi, järjestää julkisia keskustelutilaisuuksia sekä on välittömässä yhteydessä kotija ulkomaisten teattereiden ja vastaavien yhdistysten kanssa. Varojen hankkimiseksi
toimintaansa varten yhdistys voijärjestää maksullisia huvi- ja taidetilaisuuksia sekä pitää
i

niiden yhteydessä tilapäistä ravitsemusliikettä. Varojen hankkimiseksi toimintaansa varten
yhdistys voi antaa vuokralle yhdistyksen omaisuutta ja toimitiloja. Yhdistys voi harjoittaa
julkaisutoim intaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttej a.
Luku 2: Yhdistyksen jäsenyys ja jäsenmaksu
4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen johtokunta hyväksyy kenet tahansa jäseneksi
haluavan luonnollisen henkilön tehdyn hakemuksen ja osoitetun aktiivisuuden perusteella,
edellyttäen että_ kyseinen henkilö on toiminut vähintään yhdessä Turun ylioppilasteatterin
produktiossa tai osallistunut muuhun Turun ylioppilasteatterin toimintaan. Mahdollisista
poikkeuksista edellä mainittujen vaatimusten kohdalla päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen
kannattavaksijäseneksijohtokunta hyväksyy yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
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5. Yhdistys kerää varsinaisilta jäseniltään ja kannattavilta jäseniltään vuotuisen jäsenmaksun.
Jäsenmaksun suuruuden seuraavaksi alkavalle kalenterivuodelle määrää yhdistyksen syyskokous
erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Yhdistyksen johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen
yhdistyksestä, mikälijäsen ei suorita kyseessä olevan kalenterivuoden aikana näiden sääntöjen
mukaan määrät$ä jäsenmaksua.
6. Yhdistyksen johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolta jäsen on viimeksi
jäsenmaksunsa maksanut.
Luku 3: Yhdistyksen kokoukset
7. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen
kokous koolle vähintään 10 vuorokautta ennen kokousta lähettämällä yhdistyksen kullekin
jäsenelle kutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja julkaisemalla kokouskutsu
yhdistyksen verkkosivuilla. Kokous on päätösvaltainen, mikäli se on kutsuttu koolle
laillisesti. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
Kannattavalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
8. Varsinainen jäsen voi yhdistyksen kokouksessa käyttää äänioikeuttaan asiamiehen
välityksellä. Varsinaisen jäsenen äänioikeutta voi asiamiehenä käyttää ainoastaan toinen
yhdistyksen varsinainen jäsen. Jäsenyyteen perustuvan oman äänioikeutensa lisäksi asiamies voi
yhdessä yhdistyksen kokouksessa käyttää korkeintaan kahden muun varsinaisen jäsenen
äänioikeutta.
9. Yhdistys pitää vuosittain vähintään neljä yhdistyksen kokousta. Marras-joulukuussa on
pidettävä yhdistyksen kokous, jota kutsutaan syyskokoukseksi. Helmi-huhtikuussa on pidettävä
yhdistyksen kokous, jota kutsutaan kevätkokoukseksi. Ylimääräinen kokous pidetään, kun
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
10. Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: kokouksen avaus; valitaan kokouksen
puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; hyväksytään kokouksen työjärjestys;
vahvistetaan toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle
kalenterivuodelle; vahvistetaan johtokunnan jäsenten määrä; valitaan johtokunnan jäsenet;
valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa; muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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1. Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: kokouksen avaus; valitaan kokouksen
puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; hyväksytään kokouksen tyojärjestys;
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto;
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
1

muille vastuuvelvollisille; muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12. Turun ylioppilasteatterin pääohjelmistosta ja pääohjelmiston muodostavien produktioiden
budjeteista on päätettävä yhdistyksen kokouksessa.
13. Johtokuntaa voidaan täydentää yhdellä tai useammalla uudella jäsenellä muussakin

yhdistyksen kokouksessa kuin syyskokouksessa. Kokouskutsussa on tällöin mainittava johtokunnan
täydentämisestä.
14. Yhdistyksen kokouksen käsiteltävänä oleva asia voidaan lykätä seuraavan kokouksen
päätettäväksi, mikäliyksi viidesosa (1/5) kokouksen äänivaltaisista osallistujista niin

vaatii. Samaa asiaa ei ole mahdollista lykätä kahta kertaa.
15. Yhdistyksen kokous voi antaa yhdistyksen toimintaa tarkemmin määritteleviä ohjeita, jotka

sitovat yhdistyksen jäseniä. Ohjesäännöt eivät saa olla ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa.
Kappale näitä sääntöjä ja kappale kutakin mainituista ohjesäännöistä on maksutta annettava
jokaisel le yhdistyksen jäsenel le ja jäsenyyttä hakeval le.
Luku 4: Yhd istyksen tilikausi ja toimin nantarkastus/ti intarkastus
I

16. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja

johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään
kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.
1

7. Yhdistyksel ä on kaksi toi
I

m in

nantarkastaj aalti li ntarkastajaa.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien

toimikausi on kalenterivuosi

Luku 5: Yhdistyksen johtokunta ja yhdistyksen nimen kirjoittaminen
18. Näissä säännöissä yhdistyksen johtokunnalla tarkoitetaan yhdistyslain mukaista hallitusta.
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19. Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vähintään viisija enintään kymmenen

jäsentä. Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi. Johtokunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään neljä
sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.
20. Johtokunta voi päättää yhdistyksen sellaisen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja
lahjoittamisesta, jolla ei ole yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavaa merkitystä.
21. Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai sellainen muu johtokunnan jäsen,
jolle johtokunta on myöntänyt oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi. Näistä nimenkirjoitukseen
oikeutetuista yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi yhdessä.
Luku 6: Yhdistyksen purkautuminen ja lakkauttaminen
22. Yhdistyksen purkautuessa tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi on yhdistyksen varat
käytettävä Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenten kulttuuritoiminnan hyväksi yhdistyksen
viimeisen kokouksen tarkemmin m äärittelemällä taval la.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patenttija rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman
allekirjoitusta.
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