
Anglica ry:n säännöt 

 

 

§1 

Yhdistyksen nimi on Anglica ry. 

 

§2 

Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja sen virallinen kieli on suomi. Kokouksissa voidaan 

käyttää englannin kieltä. 

 

§3 

Yhdistyksen on tarkoitus toimia Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden 

sidosryhmänä ja edistää heidän opintososiaalista asemaansa. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen illanviettoja, matkoja, 

keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, harjoittaa neuvontatoimintaa ja toimia yhteistyössä Turun 

yliopiston englannin kielen oppiaineen kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää 

arpajaisia, pääsymaksullisia tilaisuuksia ja myyjäisiä. 

 

§4 

Yhdistyksen jäsenille määrättävä jäsenmaksu määrätään yhdistyksen syyskokouksessa. 

 

§5 

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta. 

 

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuussa. Kokouksessa valitaan yhdistyksen 

hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja jäsenet. 

Kokouksessa valitaan myös toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt. 

Kokouksessa hyväksytään yhdistyksen seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja 

talousarvio. Lisäksi kokouksessa voidaan käsitellä myös muita asioita. 

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun aikana. Kokouksessa hyväksytään 

yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta. 

Kokouksessa voidaan käsitellä myös muita asioita. 

 

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta 

yhdistyksen ilmoitustaululla tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen sekä lisäksi 

yhdistyksen internetsivuilla olevalla ilmoituksella. 

 

§6 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai 

hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) 

yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä niin vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 

 

 

 

 



§7 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja 

ja kahdesta seitsemään muuta jäsentä sekä nollasta kahteen varajäsentä. Varajäsenet ovat 

äänivaltaisia hallituksen kokouksessa ainoastaan varsinaisen jäsenen puuttuessa. Hallituksen 

toimikausi on vuosi ja sen toimikausi kestää tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi 

yhdessä rahastonhoitajan kanssa. 

 

§8 

Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään 

puheenjohtaja, tai puheenjohtajan ollessa estynyt, varapuheenjohtaja, ja yli puolet hallituksen 

jäsenistä. 

 

§9 

Hallituksen jäsenen erottaminen. Hallituksen jäsenen voi erottaa ainoastaan yhdistyksen 

kokous. Hallituksen jäsenen erottamisen on oltava erillisenä kohtana yhdistyksen kokouksen 

esityslistassa, eikä sitä voida tuoda kokoukseen lisäasiana. Hallituksen jäsenen erottamiseen 

vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista hyväksytyistä äänistä. 

 

§10 

Yhdistyksen tilikausi kestää tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Yhdistyksen 

tilinpäätös on tehtävä tammikuun viimeiseen päivään mennessä. Yhdistyksen hallintoa ja 

tilejä tarkastamaan valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset 

varahenkilöt. 

 

§11 

Yhdistyksellä on jäsenluettelo. 

 

§12 

Yhdistyksellä on myös alumnijäseniä ja ansiojäseniä. 

 

Alumnijäsenyys ei edellytä yhdistyksen jäsenmaksun maksamista. Alumnijäsenillä on 

läsnäolo-oikeus, mutta ei puhe- eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen 

hallitus voi erottaa alumnijäsenen yhdistyslaissa mainituin perustein. 

 

Ansiojäsenyys ei edellytä yhdistyksen jäsenmaksun maksamista. Ansiojäsenillä on puhe- ja 

äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Ansiojäsenet hyväksyy yhdistyksen kevätkokous 

esitysten perusteella. 

 

Kaikille yhdistyksen jäsenille voidaan myöntää tunnustuksia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



§13 

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Uudet säännöt on 

hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välissä on vähintään 

30 kalenterivuorokautta, kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä. Yhdistyksen sääntöjä 

voidaan täydentää ohjesäännöillä, jotka on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa kolmen 

neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen sääntöjen ja 

ohjesääntöjen käsittelystä. 

 

§14 

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat luovutetaan 

rekisteröidylle yhdistykselle, joka ajaa englannin kielen opiskelijoiden etua. 

 


