
1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Linkki Jyväskylä. Sen kotipaikk a on Jyväskylä. 

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän ylio piston tietotekniikan 
opiskelijoiden yhdyssiteenä tietotekniikan laitokse en ja informaatioteknologian 
tiedekuntaan, edistää heidän opintojaan, harrastuks iaan ja yhteisiä etujaan, 
sekä huolehtia jäsentensä oikeuksista opiskelijoina . 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää t iedotus-, keskustelu-, 
koulutus-, liikunta- ja vapaa-ajan tilaisuuksia, ta rjoaa mahdollisuuksia 
opintojen suunnitteluun ja edistämiseen sekä harjoi ttaa muuta samankaltaista 
toimintaa. Lisäksi yhdistys ylläpitää yhteyksiä Jyv äskylän yliopistoon, 
ylioppilaskuntaan, tiedekuntaan, laitokseen, muihin  ainejärjestöihin, sekä 
yrityksiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys vastaa nottaa lahjoituksia, tekee 
sponsorisopimuksia ja järjestää maksullisia huvitap ahtumia. 

3. JÄSENET 

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla Jyväskyl än yliopistossa 
tietotekniikkaa pää- tai sivuaineena opiskeleva per us- tai jatko-opiskelija, 
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi 
voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpo inen yhteisö, joka haluaa 
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsina iset jäsenet ja kannattavat 
jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.  

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kahden kolmasosan (2/3) 
enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, jo ka on erityisesti ansioitunut 
yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi ed istänyt sen pyrkimyksiä. 
Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdist yksen hallitus tai kymmenen 
(10) yhdistyksen varsinaista jäsentä. Kunniajäsenyy s on elinikäinen. 

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamal la siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitta malla erosta yhdistyksen 
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäs en on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täy ttämättä ne velvoitukset, 
joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai o n menettelyillään 
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti va hingoittanut yhdistystä tai 
ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja 
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenr yhmälle päättää kevätkokous. 
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

6. HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu s yyskokouksessa valitut 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahas tonhoitaja sekä 6 muuta 
jäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsus ta, kun siihen katsotaan 
olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen  jäsenistä sitä vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 5 sen jä senistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänest ykset ratkaistaan 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennes sä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjoht aja tai varapuheenjohtaja. 



8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituk sen vuosikertomus on 
annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. 
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausun tonsa viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Tilintar kastajat valitaan yhdistyksen 
jäsenistön ulkopuolelta. 

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituks en tai yhdistyksen kokouksen 
niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenney hteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokou sta. 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokoust a. Yhdistyksen kevätkokous 
pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marr askuussa hallituksen 
määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, k un yhdistyksen kokous niin 
päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihet ta tai kun vähintään 
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jä senistä sitä hallitukselta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaat imus sen pitämisestä on 
esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella  jäsenellä yksi ääni. 
Kannattavalla jäsenellä ja kunniajäsenellä on kokou ksessa läsnäolo- ja 
puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee , ellei säännöissä ole toisin 
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puo let annetuista äänistä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjoh tajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koo lle vähintään seitsemän 
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai 
sähköpostiviesteillä jäsenen ilmoittamaan osoittees een, sekä ilmoittamalla 
asiasta yhdistyksen internet-sivuilla. 

11. VARSINAISET KOKOUKSET 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.  kokouksen avaus 

2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi p öytäkirjantarkastajaa 
ja kaksi ääntenlaskijaa 

3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5.  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnanta rkastajan lausunto 

6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuv apauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7.  päätetään varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän 
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus. 

8.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

9.  kokouksen päättäminen 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat a siat: 

1.  kokouksen avaus 

2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi p öytäkirjantarkastajaa 
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 



4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5.  vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja meno arvio 

6.  valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohta ja, sihteeri, 
rahastonhoitaja ja muut jäsenet 

7.  valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varato iminnantarkastaja 

8.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

9.  kokouksen päättäminen 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai 
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava  siitä kirjallisesti 
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan  sisällyttää kokouskutsuun. 

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purka misesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan  (3/4) enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sä äntöjen muuttamisesta tai 
yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat 
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen 
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautet uksi käytetään sen varat 
samaan tarkoitukseen. 


